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บทคัดยอ 
 
 

การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและ
การสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให
มีคุณภาพภาพ 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับการใชภาพถาย
ของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา ประกอบไปดวย บุคลากรของสํานักส่ือและเทคโนโลยี 
การศึกษาและสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 23 คน ที่ไดมาโดยใช วิธีการ
เลือกอยางเจาะจง 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูล 
ภาพถายของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา แบบประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดเก็บ
และการสืบคน สําหรับผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา และสารสนเทศ และแบบประเมินคุณภาพ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคน สําหรับผูสืบคนภาพถายสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
คือ รอยละ และ คาเฉลี่ย  

ผลการวิจัยพบวา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของ
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 
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Abstract 
 
 

The purposes of this study were to develop the Information system for storing and 
retrieving photo database in Center for educational media and technology Srinakharinwirot 
University, in order to achieve defined Quality standarts. 

The sample included 23 Staffs at Center for Educational media and technology and 
Central library in Srinakharinwirot University by using Purposive Sampling method. The 
instruments were the Information system development for storing and retrieving, and the 
evaluation forms for educational technology Experts and Users. Percentage and mean were 
statistics used for data analysis. 

The result revealed that the quality of both of Information system development for 
storing and retrieving photo database in Center for educational media and technology 
Srinakharinwirot University., as evaluated by the educational technology experts, was 
ranked very good level.  
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ประกาศคุณูปการ 
 
 

 รายงานการวิจัยนี้เสร็จสมบูรณไดโดยไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากงบประมาณ        
เงินรายไดสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณ อาจารยธนกร ขันทเขตต อาจารยประจําวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายพัฒนา จัตวานิล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ชํานาญการ) สํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย ดร.ถนอมศักด์ิ ศรีจันทรา อาจารยประจําสํานัก
นวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ไดชวยใหความกรุณาเปนผูเช่ียวชาญในการตรวจ
เคร่ืองมือวิจัย และตรวจสอบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน และขอขอบคุณ 
ผูบริหารบุคลากรสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาทุกทาน ที่ใหความชวยเหลือในการจัดทําวิจัยคร้ังนี้
เปนอยางดี ทายนี้ ผูวิจัยขอขอบพระคุณ คุณพอ และคุณแมผูซึ่งใหชีวิตและอบรมส่ังสอนใหความ
สนับสนุนเร่ืองการศึกษามาโดยตลอด ขอขอบคุณกําลังใจจากครอบครัว ซึ่งเปนที่รักยิ่งของผูวิจัย 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

ภูมิหลัง 
 

ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทในการบริหารจัดการหนวยงานและมีผล
ตอการดํารงคชีวิตของมนุษยมากยิ่งข้ึนทั้งในชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติงานซึ่งในแตละวัน
บุคคลากรประจําหนวยงานตางๆ จําเปนตองรับรูขาวสารเพื่อวางแผนการทํางานจําเปนตองใช
คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเพื่อชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน รวมถึงการการใช
ระบบฐานขอมูลประเภทตางๆ เปนเคร่ืองมือสนับสนุนการตัดสินใจ การวางแผน และการปฏิบัติงานให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การนําเทคโนโลยีที่เขามาชวยจัดการกระบวนการดังกลาว เรียกวาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology) หรือที่เรียกส้ันๆ วา ไอที คําวาเทคโนโลยีสารสนเทศมาจาก       
คําวา เทคโนโลยี และ สารสนเทศ รวมเขาไวดวยกัน ดังนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเปนการนําเอา
ความรูดานวิทยาศาสตรมาพัฒนาเปนองคความรูใหม เพื่อนํามาประยุกตและจัดการสารสนเทศเพื่อใช
ใหเกิดประโยชนไดมากที่สุด โดยอาศัยเทคโนโลยี คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีทางการส่ือสารและ
โทรคมนาคมเขามาชวย ตลอดจนอาศัยความรูในการดําเนินการตามข้ันตอนของงานระบบสนเทศ
ต้ังแตการแสวงหา การวิเคราะหการจัดเก็บ รวมถึงการจัดการ เผยแพรแลกเปล่ียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ความถูกตอง และความรวดเร็วทันตอการนํามาใชดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  

 สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนหนวยงานที่มุงผลิต
และใหการบริการส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนใหการเรียนการสอนและ
กิจกรรมตางๆ ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพบนฐานงานวิจัย 
และพัฒนาใหมีคุณภาพในระดับสากล ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามปณิธานที่ต้ังไว สํานักส่ือ
และเทคโนโลยีทางการศึกษาจึงไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร 15 ป (พ.ศ. 2554-2568) ข้ึน โดย
มียุทธศาสตรการดําเนินงานที่สําคัญนั่นคือ พัฒนาสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาใหเปนหนวยงาน
ผลิตส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ตาม
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และพัฒนา สํานักส่ือฯ เปนแหลงทรัพยากรการเรียนรูรวมทั้งพัฒนา
สํานักสื่อฯ เปนคลังฐานขอมูลประวัติศาสตร ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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จากการดําเนินงานตลอดระยะเวลากวา 10 ปที่ผานมาสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาได
บันทึกภาพถายกิจกรรมตางๆ ที่เกิดข้ึนทั้งในและภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิเชน งานวันสมเด็จ
พระเทพฯ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ งานพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน งาน มศว วิชาการ  
งานประชุม สัมมนา ทั้งทางวิชาการและการบริหาร ตลอดจนกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย เปนตน 
ทําใหสํานักสื่อฯ มีภาพถายจํานวนมากเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องทุกป ประกอบกับการจัดเก็บในปจจุบัน ไม
เอ้ือตอการคนหาไดอยางรวดเร็วทําใหการคนหาภาพถายเพื่อนําไปใชมีความยุงยาก จากสภาพปญหา
ดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูล
ภาพถายของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาข้ึน เพื่อประกอบการดําเนินกิจกรรมและอํานวยความ
สะดวกใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย และหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยใหสามารถสืบคนฐานขอมูล
ภาพถายที่มีความถูกตอง รวดเร็ว และนําไปใชไดอยางมีประสิทธภาพ โดยคณะผูวิจัยจะดําเนินการ
จัดระบบตามกระบวนการและข้ันตอนของการพัฒนาระบบสารสนเทศ และใชคุณสมบัติของ
ฐานขอมูลในการจัดการกับขอมูลที่มีอยูเปนจํานวนมาก ซึ่งจะทําใหการนําขอมูลมาใชสําหรับการผลิต
ส่ือการเรียนรู และใหการบริการสื่อของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค       
ที่ไดต้ังไว 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1.  เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานัก
ส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2.  เพื่อประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูล
ภาพถายของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ความสําคัญของงานวิจัย 
 

1. ไดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานกัส่ือและ
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒทีม่คุีณภาพ  

2. ทําใหผูบริหารคณะจารยและเจาหนาที่องมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสามารถคนหา
ภาพถายกิจกรรมตางๆ ในคลังภาพถายของสํานักส่ือและเทคโนโลยกีการศึกษาไดอยางรวดเร็ว 
 
  



3 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

1. ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
1.1 ประชากร หมายถึง ผูใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน ไดแก 

ผูบริหารคณาจารยและเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 1,187 คน 
 1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรของสํานักส่ือเทคโนโลยีการศึกษา และ

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 23 คน ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
และแบงเปน 3 กลุมดังนี้ 

 1.2.1 ใชทดลอง คร้ังที่ 1 จํานวน 3 คน 
 1.2.2 ใชทดลอง คร้ังที่ 2 จํานวน 5 คน 
 1.2.3 ใชทดลอง คร้ังที่ 3 จํานวน 15 คน 
 

2. ตัวแปรที่จะศึกษา 
2.1 ตัวแปรตน 
 คือระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักส่ือ

และเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2.2 ตัวแปรตาม 

 คือคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถาย
ของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักส่ือ
และเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยามศัพท 
 

1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บและการสืบคน หมายถึง ระบบการจัดเก็บขอมูลภาพถาย 
ทั้งอดีตและปจจุบันของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยสามารถ
คนหาภาพถายไดอยางรวดเร็วผานการจัดการของระบบคอมพิวเตอร 

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ หมายถึง การสรางฐานขอมูลภาพถายในลักษณะคลังภาพที่
มีการจัดเก็บและการสืบคนอยางเปนระบบผานเคร่ืองคอมพิวเตอรและระบบเครือขายโดยฐานขอมูลนี้
ตองผานการประเมินโดยผูเช่ียวชาญดานระบบสารสนเทศผยูในระดับดีข้ึนไปและผานการทดลองใช
จนมีคุณภาพดีตามเกณฑที่ต้ังไว 

3. ผูเช่ียวชาญ หมายถึง ผูมีความรูความสามารถทางดานการสรางฐานขอมูลสารสนเทศ 
สําเร็จการศึกษาทางดานเทคโนโลยีการศึกษา หรือมีประสบการณในทํางานดานเทคโนโลยีการศึกษา 
ตามเกณฑดังนี้ ปริญญาตรีมีประสบการณอยางนอย 8 ป ปริญญาโท มีประสบการณอยางนอย 5 ป 
และปริญญาเอก มีประสบการณอยางนอย 3 ป 
 

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

ฐานขอมูลภาพถายของสํานักส่ือและเทคโนโลยกีารศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสบืคนฐานขอมลู
ภาพถายของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทฤษฏีวงจรการพัฒนาระบบ
(System Development Life Cycle: SDLS) 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคน

ฐานขอมูลภาพถายของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีเนื้อหาดังนี้ 
 

1. เอกสารที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา 
  1.1  ความหมายของการวิจัยและพัฒนา 
  1.2  องคประกอบของการวิจัยและพัฒนา 
  1.3  ข้ันตอนการวิจัยและพัฒนา 
  1.4  ความแตกตางระหวางวิจัยและพัฒนากับวิจัยประเภทอ่ืนๆ 
  1.5  กระบวนการวิจัยและพัฒนาเชิงปฏิบัติ 

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

1. ความหมายของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development (R&D)) 
  การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เปนการวิจัยประเภทหนึ่ง ซึ่งมี
นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายไว เชน 
 บอรกและกอลล (Borg and Gall. 1989: 782) ไดใหความหมายของการวิจัยและพัฒนา
วาเปนกระบวนการพัฒนาและนํามาซ่ึงเหตุผลของผลผลิตทางการศึกษา โดยผลผลิตนี้จะไมได
หมายถึงเฉพาะตํารา ฟลม หรือโปรแกรมคอมพิวเตอรเทานั้น แตยังหมายรวมถึงวิธีการและโปรแกรม
การศึกษา จุดเนนของการวิจัยและพัฒนา คือ การพัฒนาโปรแกรมที่จะใหเกิดระบบการเรียนรู ซึ่งรวมถึง 
การพัฒนาอุปกรณและการฝกอบรมบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน 
 เกยและดิวอ้ี (Gay and Diehl. 1992: 10 -11) ไดกลาวถึงการวิจัยและพัฒนาวาเปนการ
พัฒนาผลผลิตสําหรับใชภายในโรงเรียน ซึ่งผลผลิตจากการวิจัยและพัฒนายังหมายรวมถึงวัสดุ 
อุปกรณตางๆ ที่ใชในการฝกอบรม วัสดุอุปกรณที่ใชในการเรียนรู การกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ส่ือการสอน และระบบการจัดการ การวิจัยและพัฒนายังครอบคลุมถึงการกําหนดจุดประสงค ลักษณะ
ของบุคคลและระยะเวลาและผลผลิตที่พัฒนาจากการวิจัยและพัฒนาจะเปนไปตามความตองการและ
ข้ึนอยูกับรายละเอียดที่ตองการ 
 ดังนั้น การสรางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของ
สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แลวนําไปทดลองใชจนกวาจะได
คุณภาพดี จึงเปนงานวิจัยเชิงพัฒนา ซึ่งจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการนํา
ภาพถายไปใชประโยชนในกิจกรรมตางๆ และเปนประโยชนทางดานขอมูลประวัติศาสตรของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอีกดวย 
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 2. องคประกอบของการวิจยัและพัฒนา 
 จากการศึกษาเอกสาร พบวา การวิจัยและพัฒนา มีองคประกอบหลัก 4 องคประกอบ คือ 

1.  ผูตองการใชผลการวิจัยและพัฒนา ไดแกผูที่ตองการวิทยาการใหมจากการวิจัยและ
พัฒนาไปใชงาน ซึ่งผูตองการใชผลการวิจัยจะเปนผูกําหนดเปาหมายของการวิจัยแตละคร้ัง 

2.  นักวิจัย ไดแก ผูทําวิจัย มีหนาที่วางแผนการวิจัยใหตอบสนองความตองการของผูใช
ในการหาคําตอบ เพื่อแกปญหาแกผูที่จะนําไปใช 

3.  สถาบันที่ใหการสนับสนุนทุนในการวิจัย ไดแก หนวยราชการ องคการธุรกิจเอกชนตางๆ  
4.  สงเสริมการการวิจัยและพัฒนา ไดแก ปจจัยสงเสริมตางๆ เชน หองสมุดและ

แหลงสารนิเทศสําหรับเตรียมขอมูลในการวิจัย 
ซึ่ง 4 องคประกอบนี้ผูวิจัยนํามาเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย          
ศรีนครินทรวิโรฒตอไป 

 

  3. ขั้นตอนของการดําเนินการวิจัยและพัฒนา 
บอรก (Borg. 1981: 222 - 223) ไดอธิบายข้ันตอนที่สําคัญของการวิจัยและพัฒนาไว       

10 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1.  วิจัยและเก็บรวบรวมขอมูลที่ จะทําการพัฒนา  (Research and Information 
Collecting) โดยรวมถึงการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และสังเคราะหขอมูลจากแหลงตางๆ 
 2.  ข้ันการวางแผนการวิจัยและพัฒนา (Planning) รวบรวมทักษะที่ตองการ กําหนด
วัตถุประสงคของการใชผลผลิต ประมาณการคาใชจายกําลังคนและระยะเวลาท่ีตองการใชเพื่อศึกษา
ความเปนไปไดและพิจารณาผลสืบเนื่องจากผลผลิต 
 3.  ข้ันพัฒนารูปแบบของผลผลิตเบื้องตน (Development of Preliminary Form of 
Product) ในข้ันการพัฒนารูปแบบนี้จะเปนข้ันตอนการออกแบบและจัดทําผลผลิตทางการศึกษาที่ได
กําหนดเอาไว เชน ตองออกแบบหลักสูตร เตรียมวัสดุอุปกรณ คูมือ เอกสารและแบบทดสอบ 
 4.  การทดสอบภาคสนามเบื้องตน (Preliminary Field Testing) โดยการนําเอาผลผลิตที่
ออกแบบและจัดเตรียมไวไปทําการทดลองใชเพื่อทดสอบคุณภาพโดยทดสอบกับโรงเรียนจํานวน 1 – 3 
โรงเรียน ใชกลุมตัวอยางขนาดเล็กประมาณ 6 - 12 คน ทําการประเมินผลโดยการใชแบบสอบถาม 
การสังเกตและการสัมภาษณ รวบรวมขอมูลแลวนํามาสังเคราะห 
 5.  ข้ันปรับปรุงผลผลิต (Main Product Revision) นําผลผลิตซ่ึงไดรับการเสนอแนะจาก
ผลของการทดสอบภาคสนามเบื้องตนมาพิจารณาปรับปรุงใหม เชน การปรับดานภาษา กระบวนการ 
หรือขอบกพรองอ่ืนๆ ที่คาดไมถึง 
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 6.  การทดสอบภาคสนาม (Main Field Testing) การดําเนินตามข้ันตอนนี้ จะนําผลผลิต
ที่ทําการปรับปรุงไปแลวไปทําการทดลอง เพื่อการทดสอบหาคุณภาพของผลผลิตตามวัตถุประสงค 
โรงเรียนที่ใชจํานวน 5 - 15 โรงเรียน ใชกลุมตัวอยางประมาณ 30 - 100 คน ทําการประเมินผลใน          
เชิงประมาณในลักษณะทําการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน นําผลที่ไดไปเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงคของการใชผลผลิต อาจจะมีกลุมควบคุมการทดลองหรือไมก็ได 
 7.  ปฏิบัติการปรับปรุงผลผลิต (Operational Product Revision) ดําเนินการปรับปรุง
ผลผลิตตามขอคนพบปญหาอุปสรรค จากผลการทดสอบภาคสนาม 
 8. ปฏิบัติการทดสอบภาคสนาม (Operational Field Testing) ทําการทดลองเพื่อ
ทดสอบคุณภาพของการใชงานผลผลิต โดยการทําในโรงเรียน 10 - 30 โรงเรียน ใชกลุมตัวอยาง
ประมาณ 40 - 200 คน ประเมินผลโดยการใชแบบสอบถาม การสังเกตและการสัมภาษณ รวบรวม
ขอมูลแลววิเคราะหผล 
 9. ปรับปรุงผลผลิตคร้ังสุดทาย (Final Product Revision) ปรับปรุงผลผลิตโดยอาศัย
ขอมูลจากปฏิบัติการทดสอบภาคสนามในสถานการณจริง 
 10. สรุปผลการพัฒนาผลผลิตและเผยแพร (Dissemination and Distribution) จัดทํา
รายงานเพื่อนําเสนอผลการพัฒนาผลผลิต เพื่อเผยแพรตอที่ประชุมใหญและวารสารวิชาการ 
นอกจากนั้นควรดําเนินการผลิตในเชิงพาณิชยเพื่อเผยแพรใหกวางขวาง แตจะตองคอยควบคุม
คุณภาพใหมีลักษณะเชนเดิม 
  จากขอความขางตนสามารถสรุปไดวาการวิจัยและพัฒนาเปนรูปแบบการวิจัยที่สามารถ
นําไปใชปรับปรุง พัฒนากระบวนการเรียนการสอน หรือกระบวนการทํางานขององคกรในสถานการณ
จริงได การพัฒนาที่สอดคลองกับสภาพสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ชวยอํานวยความ
สะดวก และลดชองวางของการเขาถึงขอมูล พรอมทั้งสามารถนําผลการวิจัยและการพัฒนาไปใชใน
สถานศึกษา และองคกรเอกชนทั่วไปได 
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การวิจัยพื้นฐาน 
ความรูพืน้ฐาน 

 

- ทฤษฎีใหม 
- ทฤษฎีการสื่อสาร 
 

การวิจัยประยุกต 
ความรูประยุกตบางสวน 

 

-  เคร่ืองมือทดสอบ 
-  วัสดุ อุปกรณ หลักสูตร 
 

การวิจัยและพัฒนา 
นวัตกรรมที่ผานการทดลองใชไดผลดี 

 

-  หลักสูตรใหม 
-  เคร่ืองมือใหม 
-  วิธีการใหม

 4. ความแตกตางระหวางการวิจัยและพัฒนากับการวิจัยประเภทอ่ืนๆ 
 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยเชิงพัฒนาทําใหผูวิจัย พบวา งานวิจัยเชิงพัฒนามีความ
แตกตางจากงานวิจัยประเภทอ่ืนๆ ซึ่ง พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ. (2531: 21 - 24) ไดใหความเห็นวา 

การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษามีความแตกตางจากการวิจัยการศึกษาประเภทอ่ืนๆ             
อยู 2 ประการ คือ 

1. เปาประสงค/จุดมุงหมาย (Goal) 
  การวิจัยทางการศึกษามุงคนควาหาความรูใหม โดยการวิจัยพื้นฐานมุงหาคําตอบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยการวิจัยประยุกต แตการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษามุงพัฒนาและ
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑทางการศึกษา แมวาการวิจัยประยุกตทางการศึกษาหลายโครงการไดมี
การพัฒนาผลิตภัณฑทางการศึกษา เชน การวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิผลของวิธีการสอนหรืออุปกรณ
การสอน ผูวิจัยอาจพัฒนาส่ือหรือผลิตภัณฑทางการศึกษา สําหรับการสอนแตละแบบแตละผลิตภัณฑ
เหลานี้ไดใชสําหรับสถานศึกษาทั่วไป 
  2. การนําไปใช (Utility) 
  การวิจัยทางการศึกษา มีชองวางระหวางผลการวิจัยกับการนําไปใชจริง คือ 
ผลการวิจัยทางการศึกษาจํานวนมากอยูในตูไมไดรับการพิจารณานําไปใช นักการศึกษาและนักวิจัยจึง
หาทางลดชองวางดังกลาว โดยวิธีที่เรียกวาการวิจัยและพัฒนาอยางไรก็ตามการวิจัยและพัฒนาทาง
การศึกษา มิใชส่ิงที่ทดแทนการวิจัยทางการศึกษาแตเปนเทคนิควิธีที่จะเพิ่มศักยภาพของการวิจัยทาง
การศึกษาใหมีผลตอการจัดการทางการศึกษา คือ เปนตัวเช่ือมเพื่อแปลงไปสูผลิตภัณฑทางการศึกษา
ที่ใชประโยชนไดจริงในโรงเรียนทั่วไป ดังนั้นการใชกลยุทธการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา เพื่อ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการศึกษา จึงเปนการใชผลการวิจัยทางการศึกษา ไมวาจะเปนการ
วิจัยพื้นฐานหรือการวิจัยประยุกตใหเปนประโยชนมากยิ่งข้ึน สามารถสรุปความสัมพันธและความ
แตกตางดังภาพประกอบตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1  แผนภูมิแสดงความสัมพันธและความแตกตางระหวางการวิจัยการศึกษา 
 กับการวจิัยและพัฒนาทางการศึกษา 
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  5. กระบวนการวิจัยและพัฒนาเชิงปฏิบัติ 
 บอรกและกอลล (Borg and Gall. 1979: 222 - 223) ไดกลาวถึงกระบวนการวิจัยและ
พัฒนาเชิงปฏิบัติวามีประเด็นที่ควรกลาวถึงในรายละเอียดเชิงปฏิบัติ ดังนี้ 

1. การเลือกผลผลิต (Product Selection) กอนตัดสินใจวาจะดําเนินการวิจัยและ
พัฒนาผลผลิตทางการศึกษา ควรกําหนดใหชัดเจนวาผลิตภัณฑทางการศึกษาที่จะดําเนินการวิจัยและ
พัฒนาคืออะไร โดยจะตองกําหนด 1) ลักษณะทั่วไป 2) รายละเอียดของการใช 3) วัตถุประสงคของ
การใชเกณฑที่จะใชในการเลือกกําหนดผลิตภัณฑทางการศึกษาที่จะดําเนินการวิจัยและพัฒนาอาจจะ
ใชเกณฑ 4 ขอ ดังนี้ คือ 
 1.1 มีความจําเปนหรือตรงกับความตองการ 
 1.2 มีความกาวหนาในทางวิชาการเพียงพอในการที่จะดําเนินการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑที่ไดกําหนดข้ึน 
 1.3 มีบุคลากรที่มีทักษะความรูและมีประสบการณที่จําเปนตอการวิจัยและพัฒนา
อยางเพียงพอ 
 1.4 ผลิตภัณฑนั้นสามารถจะพัฒนาข้ึนไดโดยใชเวลาอันสมควร 
  2. การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) การวิจัยและพัฒนา ผูวิจัยจะตองมี
ความรู ความเขาใจวามีองคความรูใดบางที่เกี่ยวของและสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนา
ผลผลิตนั้นไดบาง การใชวิธีการสัมภาษณและการสังเกต จะเปนแนวทางหนึ่งที่ชวยใหผูวิจัยสามารถ
มองเห็นแนวทางของการปฏิบัติที่เปนจริง หรือบางคร้ังผูวิจัยอาจจะใชวิธีการศึกษานํารอง เพื่อทดสอบ
กับสถานการณจริงอันทําใหไดแงคิดอันเปนประโยชนอยางยิ่ง แตบางคร้ังหลังจากที่ทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของแลว ผูวิจัยพบวามี “ชองความรู” ที่ขาดหายไปอาจทําใหการวิจัยและพัฒนา
กระทําไดไมดีหรือไมสมบูรณก็เปนได 
 3. การวางแผน (Planning) ประเด็นสําคัญที่สุดของการวางแผนการวิจัยและพัฒนา
ผลผลิต คือ การกําหนดวัตถุประสงคที่เฉพาะเจาะจงถึงผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังจากการใชผลผลิตนั้น        
มีบอยคร้ังที่วิกฤติการณทางการศึกษาเกิดข้ึนก็เพราะไมมีวัตถุประสงคหรือเกณฑที่ชัดเจนสําหรับ
ตัดสินใจวาแคไหน คือ ประสิทธิภาพที่ตองการ เชน มีหลักสูตรใหมบางหลักสูตรที่มีองคประกอบ 
ประกอบดวยเนื้อหา ปรัชญาทางการศึกษา ซึ่งไดรับการยอมรับทั้งจากครูและนักเรียน แตหลักสูตร
ดังกลาวขาดวัตถุประสงคของหลักสูตรที่ชัดเจนในสวนที่ เกี่ยวกับผลที่ เกิดข้ึนกับตัวนักเรียน           
(Student Outcome) ในระหวางข้ันตอนการวางแผน การกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมมักจะเขียน
แบบหยาบๆ แตเมื่อผานกระบวนการวิจัยและพัฒนา และเมื่อมีประสบการณในการพัฒนามากข้ึน      
การเขียนวัตถุประสงคจะเพิ่มความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึนเร่ือยๆ 
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  ในการทํางานดานการวิจัยและพัฒนานั้น ส่ิงที่ตองพิจารณาและระมัดระวัง คือ เร่ือง
ระยะเวลาและแผนในการดําเนินงาน จะตองพิจารณาอยางรอบคอบในการวางแผนเผื่อเหลือเผ่ือขาด 
เร่ืองเวลาสําหรับการทดสอบภาคสนาม แมวานักวิจัยและพัฒนาควรที่จะตองยอมรับกับการใชเวลา
สําหรับการวิจัยและพัฒนาก็ตามแตการวางแผนที่รัดกุมจะทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ ชวยลด
เวลาในวงจรของการวิจัยและพัฒนาไดเปนอยางมาก 
 4. พัฒนารูปแบบของผลผลิตเบ้ืองตน (Development of the Preliminary from of the 
Product) หลังจากการวางแผนสมบูรณแลว ลําดับข้ันตอมาของวงจรการวิจัยและพัฒนา คือ การสราง
ตนแบบผลผลิตทางการศึกษาเบ้ืองตน เพื่อนําไปทดสอบภาคสนาม หลักการที่สําคัญของการพัฒนา
ตนแบบควรจะเปนตนแบบที่มีโครงสรางที่จะสามารถทําใหไดรับขอมูลยอนกลับจากการทดสอบใน
ภาคสนามกลับคืนมาอยางชัดเจน ตนแบบผลผลิตซ่ึงปกติมักจะมีขอบกพรองอยูบาง ควรจะไดรับ
ขอมูลยอนกลับจากการทดลองใชแลวนําผลการทดลองใชมาเปนแนวทางในการปรับปรุงตอไป  
 5. ทดสอบภาคสนามเบ้ืองตนและการปรับปรุงผลผลิต (Preliminary Field Test and 
Product Revision) วัตถุประสงคของการทดสอบภาคสนามเบ้ืองตน คือ การตรวจสอบคุณภาพ
เบ้ืองตนของผลิตภัณฑใหมทางการศึกษา โดยทั่วไปแลวจํานวนของกลุมตัวอยางที่ใชทดสอบผลผลิต
ตนแบบในทุกข้ันตอน และพยายามรวบรวมขอมูลใหมากท่ีสุดเทาที่จะกระทําได เพื่อที่จะคนหาวา
ผลผลิตดังกลาวมีประสิทธิภาพหรือไม 
 ที่กลาวมาจะเห็นไดวาในทุกข้ันตอนของการดําเนินการวิจัยและพัฒนาผลผลิตนั้น ส่ิงที่
สําคัญของการทดสอบภาคสนามนั้น จะตองพยายามกระทําใหสภาพการณของการทดสอบภาคสนาม
มีความใกลเคียงกับสภาพความเปนจริง เมื่อผลผลิตจะนําไปใชภายหลังการพัฒนาแลว ถาการทดสอบ
ภาคสนามกระทําผิดไปจากธรรมชาติของการใชงานจริง การดําเนินการวิจัยและพัฒนาจะประสบ
ปญหาการตีความดานคุณภาพที่ผิดไปจากความเปนจริง ปญหาที่อาจจะเกิดข้ึนได เชน การสังเกตการ
สัมภาษณ และการรวบรวมขอมูลดวยวิธีอ่ืนๆ ถามีวิธีการเหลานั้นกระทํามากจนสรางความสนใจเปน
พิเศษแกกลุมตัวอยาง จนทําใหกลุมตัวอยางมีความต้ังใจแสดงพฤติกรรมบางประการออกมาเปนพิเศษ    
ก็จะทําใหการแปลความหมายดานคุณภาพผลผลิตเพี้ยนไป ดังนั้นผูวิจัยจึงควรที่จะพิจารณาเก็บขอมูล
เทาที่จําเปนและเปนขอมูลที่มีความสัมพันธกับวัตถุประสงคของการประเมินผลผลิตอยางแทจริง 
 6. ทดสอบภาคสนามและการปรับปรุงผลผลิต (Main Field Test and Product 
Revision) วัตถุประสงคของการทดสอบภาคสนามในการดําเนินการวิจัยและพัฒนานั้นกระทําไป
จนกวาผลผลิตทางการศึกษาที่กําลังพัฒนาแสดงผลออกมาบรรลุถึงวัตถุประสงคที่ต้ังไว โดยทั่วไปการ
กระทําในข้ันตอนนี้การออกแบบการทดลองจะเขามามีสวนชวยเปนอยางมาก การทดสอบภาคสนามมี
วัตถุประสงคประการแรกคือ เพื่อใหผลผลิตใหมไดบรรลุตามวัตถุประสงค วัตถุประสงคประการที่สอง 
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คือ ตองการที่จะเก็บรวบรวมขอมูลที่จะชวยพัฒนาผลผลิต ในข้ันการปรับปรุงผลผลิตใหมีประสิทธิภาพ
สูงข้ึน ดังนั้นการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูที่มีสวนรวมในกระบวนการทดลองใชผลผลิตทุกสวน ไมวาจะ
โดยการใชแบบทดสอบ แบบสัมภาษณ นับเปนส่ิงที่มีคุณคาตอการปรับปรุงผลผลิต 
 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนา สรุปไดวา เปนการวิจัยและ
พัฒนา ที่เนนการแสวงหาผลผลิตใหม ส่ิงประดิษฐใหม พัฒนากระบวนการ พัฒนาระบบและวิธีทํางาน
และเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อพัฒนาส่ิงที่ตองการ โดยใชกระบวนการในการหาประสิทธภาพผลผลิต       
10 ข้ันตอน คือ การวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล การวางแผน พัฒนารูปแบบผลผลิตเบื้องตน การทดสอบ 
ภาคสนามเบื้องตน การทดสอบภาคสนาม ปฏิบัติการปรับปรุงผลผลิต ปฏิบัติการทดสอบภาคสนาม 
ปรับปรุงผลผลิตคร้ังสุดทาย และสรุปผลการพัฒนาผลผลิตและเผยแพรผลผลิตตอไป 
 
เอกสารที่เก่ียวของกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 

 1. ความหมายของระบบสารสนเทศ (Information system) 
 จากการศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศ พบวามีผูใหความหมายของระบบสารสนเทศ
มากมาย เชน  
 ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ประกอบดวยสวนตางๆ ไดแก ระบบคอมพิวเตอรทั้ง
ฮารดแวร ซอฟทแวร  ระบบเครือขาย ฐานขอมูล ผูพัฒนาระบบ ผูใชระบบ พนักงานที่เกี่ยวของ และ 
ผูเชี่ยวชาญ ในสาขาทุกองคประกอบนี้ทํางานรวมกันเพื่อกําหนดรวบรวมจัดเก็บขอมูลประมวลผล
ขอมูลเพื่อสรางสารสนเทศ และสงผลลัพธหรือสารสนเทศที่ไดใหผูใชเพื่อชวยสนับสนุนการทํางาน         
การตัดสินใจ การวางแผน การบริหาร การควบคุม การวิเคราะหและติดตามผลการดําเนินงานของ
องคกร (สุชาดา กีระนันทน, 2541) 
 CBIS ไดใหความหมายของระบบสารสนเทศไวดังนี้ ระบบสารสนเทศ หมายถึง ชุดของ
องคประกอบที่ทําหนาที่รวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ และแจกจายสารสนเทศ เพื่อชวยการตัดสินใจ 
และการควบคุมในองคกร ในการทํางานของระบบสารสนเทศประกอบไปดวยกิจกรรม 3 อยาง คือ การ
นําขอมูลเขาสูระบบ (Input) การประมวลผล (Processing) และ การนําเสนอผลลัพธ (Output) ระบบ
สารสนเทศอาจจะมีการสะทอนกลับ (Feedback) เพื่อการประเมินและปรับปรุงขอมูลนําเขา ระบบ
สารสนเทศอาจจะเปนระบบที่ประมวลดวยมือ (Manual) หรือระบบที่ใชคอมพิวเตอรก็ได (Computer-
based information system –CBIS) (Laudon&Laudon, 2001)   
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 จากความหมายขางตนสรุปไดวา ระบบสารสนเทศ คือ ระบบของการรวบรวมจัดเก็บ 
การสืบคนประมวลผลขอมูล การแจกจายขอมูล โดยอาศัยบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ
โทรคมนาคมในการดําเนินการเพื่อใหไดสารสนเทศที่เหมาะสมกับลักษณะการทํางานหรือภารกิจ          
ในแตละอยาง  

   

 2. ประเภทของระบบสารสนเทศ 
 เนื่องจากการบริหารงานในองคกรมีหลายระดับ กิจกรรมขององคกรแตละประเภทอาจจะ
มีความแตกตางกัน ดังนั้นระบบสารสนเทศของแตละองคกรอาจแบงประเภทแตกตางกันออกไป 
 ซึ่งสุชาดา กีระนันทน (2541) ไดจําแนกระบบสารสนเทศตามการสนับสนุนระดับการ
ทํางานในองคกร จะแบงระบบสารสนเทศไดเปน 4 ประเภท ดังนี้ (Laudon & Laudon, 2001) 

1. ระบบสารสนเทศสําหรับระดับผูปฏิบัติงาน (Operational – level systems) ชวย
สนับสนุนการทํางานของผูปฏิบัติงานในสวนปฏิบัติงานพื้นฐานและงานทํารายการตางๆ ขององคกร 
เชน ใบเสร็จรับเงิน รายการขาย การควบคุมวัสดุของหนวยงาน เปนตน วัตถุประสงคหลักของระบบนี้ 
ก็เพื่อชวยการดําเนินงานประจําแตละวัน และควบคุมรายการขอมูลที่เกิดข้ึน 

2. ระบบสารสนเทศสําหรับผูชํานาญการ (Knowledge – level systems) ระบบนี้
สนับสนุนผูทํางานที่มีความรูเกี่ยวของกับขอมูล วัตถุประสงคหลักของระบบนี้ก็เพื่อชวยใหมีการนํา
ความรูใหม มาใชและชวยควบคุมการไหลเวียนของงานเอกสารขององคกร 

3. ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร (Management – level systems) เปนระบบ
สารสนเทศที่ชวยในการตรวจสอบการควบคุม การตัดสินใจ และการบริหารงานของผูบริหาร
ระดับกลางขององคกร 

4. ระบบสารสนเทศระดับกลยุทธ (Strategic – level system) เปนระบบสารสนเทศที่
ชวยการบริหารระดับสูง ชวยในการสนับสนุนการวางแผนระยะยาวหลักการของระบบคือตองจัด
ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมภายนอกกับความสามารถภายในท่ีองคกรมี เชน ในอีก 5 ป
ขางหนาองคกรจะผลิตสินคาใด 
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 นอกจากนี้ สุชาดา กีระนันทน (2541) และ Laudon & Laudon (2001) ไดแบงประเภท
ของระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการทํางานของผูปฏิบัติงาน/ผูบริหารระดับตางๆ ไว ดังนี้ 
  

ประเภทของระบบสารสนเทศ
(สุชาดา กีระนนัทน, 2541) 

ประเภทของระบบสารสนเทศ 
(Laudon&Laudon, 2001) 

1. ระบบประมวลผลรายการ 
    (Transaction Processing Systems) 

1. Transaction Processing System - TPS
 

2. ระบบสํานักงานอัตโนมัติ 
    (Office Automation Systems) 

2. Knowledge Work – KWS and office  
    Systems 

3. ระบบงานสรางความรู  
    (Knowledge Work Systems) 

4. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
    (Management Information Systems) 

3. Management Information Systems - MIS

5. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
    (Decision Support Systems) 

4. Decision Support Systems - DSS 
 

6. ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหารระดับสูง
    (Executive Information Systems) 

5. Executive Support System - ESS 

  
 1. ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing Systems - TPS) เปนระบบที่
ทําหนาที่ในการปฏิบัติงานประจําทําการบันทึกจัดเก็บ ประมวลผลรายการที่เกิดข้ึนในแตละวัน โดยใช
ระบบคอมพิวเตอรทํางานแทนการทํางานดวยมือ ทั้งนี้ เพื่อที่จะทําการสรุปขอมูลเพื่อสรางเปน
สารสนเทศ ระบบประมวลผลรายการนี้ สวนใหญจะเปนระบบที่เชื่อมโยงกิจการกับลูกคา ตัวอยาง เชน 
ระบบการจองบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ระบบการฝากถอนเงินอัตโนมัติ เปนตน ในระบบตองสราง
ฐานขอมูลที่จําเปนระบบนี้มักจัดทําเพื่อสนองความตองการของผูบริหารระดับตนเปนสวนใหญเพื่อให
สามารถปฏิบัติงานประจําได ผลลัพธของระบบนี้ มักจะอยูในรูปของรายงานที่มีรายละเอียดรายงานผล 
เบ้ืองตน 
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 2. ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Office Automation Systems - OAS) เปนระบบที่
สนับสนุนงานในสํานักงาน หรืองานธุรการของหนวยงาน ระบบจะประสานการทํางานของบุคลากร
รวมทั้งกับบุคคลภายนอก หรือหนวยงานอ่ืน ระบบนี้จะเกี่ยวของกับการจัดการเอกสาร โดยการใช
ซอฟทแวรดานการพิมพ การติดตอผานระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เปนตน ผลลัพธของระบบนี้      
มักอยูในรูปของเอกสาร กําหนดการ ส่ิงพิมพ  
 3. ระบบงานสรางความรู (Knowledge Work Systems - KWS) เปนระบบที่ชวย
สนับสนุน   บุคลากรที่ทํางานดานการสรางความรูเพื่อพัฒนาการคิดคน สรางผลิตภัณฑใหมๆ บริการใหม 
ความรูใหม เพื่อนําไปใชประโยชนในหนวยงาน หนวยงานตองนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาสนับสนุน
ใหการพัฒนาเกิดข้ึนไดโดยสะดวก สามารถแขงขันไดทั้งในดานเวลา คุณภาพ และราคา ระบบตอง
อาศัยแบบจําลองที่สรางข้ึน ตลอดจนการทดลองการผลิตหรือดําเนินการกอนที่จะนําเขามาดําเนินการ
จริง ในธุรกิจ ผลลัพธของระบบนี้ มักอยูในรูปของส่ิงประดิษฐ ตัวแบบ รูปแบบ เปนตน 
 4. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems - MIS) เปน
ระบบสารสนเทศสําหรับผูปฏิบัติงานระดับกลาง ใชในการวางแผน การบริหารจัดการและการควบคุม
ระบบจะเชื่อมโยงขอมูลที่มีอยูในระบบประมวลผลรายการเขาดวยกัน เพื่อประมวลและสราง
สารสนเทศที่เหมาะสมและจําเปนตอการบริหารงาน ตัวอยาง เชน ระบบบริหารงานบุคลากร ผลลัพธ
ของระบบนี้ มักอยูในรูปของรายงานสรุป รายงานของส่ิงผิดปกติ 
  5. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems – DSS) เปนระบบที่ชวย
ผูบริหารในการตัดสินใจสําหรับปญหา หรือที่มีโครงสรางหรือข้ันตอนในการหาคําตอบที่แนนอน        
เพียงบางสวนขอมูลที่ใชตองอาศัยทั้งขอมูลภายในกิจการและภายนอกกิจการประกอบกัน ระบบยัง
ตองสามารถเสนอทางเลือกใหผูบริหารพิจารณา เพื่อเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสําหรับ
สถานการณนั้น หลักการของระบบ สรางข้ึนจากแนวคิดของการใชคอมพิวเตอรชวยการตัดสินใจ โดย
ใหผูใชโตตอบโดยตรงกับระบบ ทําใหสามารถวิเคราะห ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและกระบวนการพิจารณา
ได โดยอาศัยประสบการณ และความสามารถของผูบริหารเอง ผูบริหารอาจกําหนดเงื่อนไขและทําการ
เปล่ียนแปลงเงื่อนไขตางๆ ไป จนกระทั่งพบสถานการณที่เหมาะสมที่สุด แลวใชเปนสารสนเทศที่ชวย
ตัดสินใจ รูปแบบของผลลัพธ อาจจะอยูในรูปของ รายงานเฉพาะกิจ รายงานการวิเคราะหเพื่อตัดสินใจ
การทํานาย หรือ พยากรณเหตุการณ 
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 6. ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหารระดับสูง (Executive Information System - EIS) 
เปนระบบที่สรางสารสนเทศเชิงกลยุทธสําหรับผูบริหารระดับสูง ซึ่งทําหนาที่กําหนดแผนระยะยาวและ
เปาหมายของกิจการ สารสนเทศสําหรับผูบริหารระดับสูงนี้จําเปนตองอาศัยขอมูลภายนอกกิจกรรม
เปนอยางมาก ยิ่งในยุคปจจุบันที่เปนยุค Globalization ขอมูลระดับโลก แนวโนมระดับสากลเปน
ขอมูลที่จําเปนสําหรับการแขงขันของธุรกิจ ผลลัพธของระบบนี้ มักอยูในรูปของการพยากรณ/การ
คาดการณ  
  ถึงแมวาระบบสารสนเทศจะมีหลายประเภท แตองคประกอบที่จําเปนของระบบ
สารสนเทศทุกประเภทก็คือตองประกอบดวยกิจกรรม 3 อยางตามที่ Laudon&Laudon (2001) ได
กลาวไว คือ ระบบตองมีการนําเขาขอมูล การประมวลผลขอมูล และการแสดงผลลัพธของขอมูล 
 จากเอกสารขางตนจึงสรุปไดวา การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการ
สืบคนฐานขอมูลภาพถาย ของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปน
ส่ิงทาทายเปนอยางมาก ผูบริหารและผูรับผิดชอบตองรวมกันตัดสินใจอยางรอบคอบเพราะการนํา
ระบบสารสนเทศมาใชอาจจะกระทบตอกระบวนการดําเนินงานและการบริหารที่เปนอยู หรืออาจจะมี
ผลกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในองคกรได 
 

 3. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information System Development)  
  การพัฒนาระบบสารสนเทศ หมายถึง การสรางระบบงานใหมหรือการปรับเปล่ียน
ระบบงานเดิมที่มีแลวใหสามารถทํางาน เพื่อแกปญหาการดาเนินงานไดตามความตองการของ
ผูใชงาน โดยอาจนําคอมพิวเตอรมาชวยใน การนาขอมูลเขาสูระบบเพื่อประมวลผล เรียบเรียง 
เปล่ียนแปลงและจัดเก็บใหไดผลลัพธตามตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ ปจจุบันองคกรตางๆ ไดมี
การพัฒนาและนําระบบสารสนเทศเขามามีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจในแตละวัน ตลอดจนเปน
เคร่ืองมือชวยในการตัดสินใจและแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึน แตเนื่องจากในปจจุบันระบบสารสนเทศ
ไดเปล่ียนแปลงไปอยางมาก สืบเนื่องมาจากปจจัยสาคัญตาง ๆ เชน การเจริญเติบโตทางดาน
เศรษฐกิจ การขยายตัวขององคกร การเกิดข้ึนของธุรกิจใหมๆ การปรับเปล่ียนลักษณะการดําเนินาน 
เปนตน จึงสามารถสรุปสาเหตุที่กอใหเกิดความคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศใหมข้ึนมาทดแทน
ระบบเดิมได ดังนี้ 
  3.1  ระบบสารสนเทศที่ใชอยูในปจจุบันอาจไมสามารถตอบสนองความตองการของผูใช
ระบบได เชน ผูใชไมสามารถเขาถึงขอมูลที่ตองการหรือระบบไมสามารถทางานตามที่ตองการ เปนตน 
  3.2 ระบบสารสนเทศที่ใชอยูในปจจุบันไมสามารถสนับสนุนการดาเนินงานในอนาคตได 
เนื่องจากระบบสารสนเทศเดิมที่พัฒนาข้ึนมานั้น เมื่อเวลาผานไประบบดังกลาวอาจไมสามารถ
ตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนในอนาคตได 
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  3.3 เทคโนโลยีที่ใชอยูในระบบสารสนเทศปจจุบันอาจลาสมัย มีตนทุนสูงตองเสีย
คาใชจายในการบารุงรักษามาก และมีประสิทธิภาพตํ่าจึงตองมีการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีใช
เทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อลดปญหาตางๆ 
  3.4 ระบบสารสนเทศปจจุบันมีข้ันตอนการใชงานที่ยุงยากและซับซอน ทําใหการใชงาน 
การควบคุมกลไกในการดาเนินงาน การตรวจสอบขอผิดพลาด และการบารุงรักษาขอมูลทําไดยาก 
  3.5 ระบบสารสนเทศปจจุบันมีการดาเนินงานที่ผิดพลาด ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายแก
องคกร โดยเฉพาะระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูบริหารที่ตองการขอมูลที่มี
ประสิทธิภาพตรงตามความตองการของปญหา มีความถูกตองและชัดเจน 
  3.6 ระบบเอกสารในระบบสารสนเทศปจจุบันไมมีมาตรฐานหรือขาดเอกสารที่ใชอางอิง
ระบบเปนผลใหการปรับปรุงหรือแกไขระบบสารสนเทศเดิมทาไดยาก 
 

 4. ทีมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดีตองมีการศึกษา วิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ
อยางมีประสิทธิภาพ หรือที่ เ รียกวา “การวิเคราะหและออกแบบระบบ (System Analysis and 
Design)” ซึ่งมีข้ันตอนการดําเนินงานที่มีความซับซอนและเกี่ยวของกับกลุมบุคคลที่มีหนาที่และความ
รับผิดชอบในกระบวนการพัฒนาระบบหลายระดับดวยกัน โดยปกติการออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศในองคกรขนาดใหญ ตองมีการทางานรวมกันของสมาชิกจากหลายสวน เนื่องจากมี
กระบวนการปฎิบัติงานที่ซับซอนและขอบเขตงานหลากหลาย ดังนั้น จึงตองอาศัยความรู ทักษะ และ
ความเขาใจของบุคคลหลายระดับดวยกันดังนี้ 
 4.1 คณะกรรมการดาเนินงาน (Steering Committee) มีหนาที่ในการตัดสินใจ กําหนด
รูปแบบ และวัตถุประสงคของระบบสารสนเทศ โดยคณะกรรมการจะถูกจัดต้ังข้ึนจากบุคคลหลาย
ระดับ เชน ผูบริหารระดับสูง เจาของระบบงาน และผูเชี่ยวชาญดานสารสนเทศ เปนตน เพื่อชวยกัน
เสนอความคิดเห็นและตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงานที่ตองการพัฒนา 
 4.2 ผูจัดการระบบสารสนเทศ (MIS Manager) มีหนาที่ดูแลและประสานงานในการ
วางแผนโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการออกแบบและการพัฒนาระบบสารสนเทศขององคกร 
 4.3 ผูจัดการโครงการ (Project Manager) มีหนาที่รับผิดชอบในการวางแผน การ
จัดการ และควบคุมใหงานในโครงการดาเนินไปไดอยางราบร่ืน สําเร็จลุลวงและมีประสิทธิภาพ       
โดยผูจัดการโครงการจะรับผิดชอบในการตัดสินใจ จัดสรรทรัพยากรในการดําเนินงานของโครงการให
เกิดประโยชนอยางเต็มที่ภายใตงบประมาณและระยะเวลาที่กําหนดไว 
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 4.4 นักวิเคราะหระบบ (System Analyst) คือ ผูที่เปนตัวกลางในการติดตอระหวาง
ระบบสารสนเทศกับกลุมผูเกี่ยวของ รวมทั้งทาหนาที่ในการวิเคราะหและออกแบบระบบที่ตองการ
พัฒนาข้ึนมาอีกดวย นักวิเคราะหระบบนอกจากจะเปนผูพัฒนาระบบสารสนเทศขององคกรแลว        
ยังจะตองสามารถชวยแกปญหาทางกระบวนการดําเนินงานทางธุรกิจขององคกรนั้นไดดวย กลาวคือ 
จะตองมีความชํานาญในการกําหนดขอบเขตแยกแยะปญหาทางธุรกิจ และระบุถึงความตองการของ
ระบบเพื่อนําไปสูการพัฒนาระบบ 
 4.5 โปรแกรมเมอรหรือนักเขียนโปรแกรม (Programmer) มีหนาที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ชุดคําส่ังหรือเขียนโปรแกรม บางคร้ังโปรแกรมเมอรอาจไมตองพัฒนาชุดคําส่ังข้ึนมาทั้งหมด แตทําการ
ปรับปรุงชุดคําส่ังสําเร็จรูป (Software Package) ใหสอดคลองกับความตองการของระบบ 
 4.6 เจาหนาที่รวบรวมขอมูล (Information Center Personnel) มีหนาที่คอยชวยเหลือ
นักวิเคราะหระบบและโปรแกรมเมอร ในการพัฒนาระบบในสวนที่เกี่ยวของกับขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาระบบเพื่อนํามาใชงานไดตามตองการ โดยเจาหนาที่รวบรวมขอมูลจะจัดเก็บขอมูลอยาง
เปนระบบ เพื่อใหสะดวกและรวดเร็วตอการใชงาน 
 4.7 ผูใชและผูจัดการทั่วไป (User and General Manager) เปนบุคคลท่ีมีหนาที่ให
ขอมูลที่เกี่ยวกับปญหาที่เกิดข้ึนในระบบงานเดิม และกําหนดความตองการในระบบใหมแกทีมงาน
พัฒนาระบบ เพื่อพัฒนาใหระบบใหมมีประสิทธิภาพและเปนที่พึงพอใจของผูใช โดยนอกจากจะเปน
ผูใหขอมูลในการพัฒนาระบบแลวยังเปนผูทดลองใชระบบใหมเพื่อใหแนใจวาระบบที่พัฒนาข้ึน
สามารถปฎิบัติงานไดตามที่ตองการ 
 

 5. ผูใชระบบ (System User)  
 ผูใชระบบ (System User) หมายถึง บุคคลที่ควบคุมและดูแลระบบสารสนเทศของ
องคกร หรือเจาหนาที่ปฎิบัติงานที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศโดยตรง เชน จัดเก็บ ปรับปรุง 
ประมวลผล และนําขอมูลมาใชงาน เปนตน ผูใชระบบเปนผูที่มีบทบาทสาคัญตอการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ตองมีสวนรวมตลอดกระบวนการพัฒนาระบบต้ังแตเร่ิมตนจนเสร็จสมบูรณ โดยผูใชระบบ
ตองมีการทํางานที่ใกลชิดกับทีมงานผูพัฒนาระบบ หรือเขาไป เปนสวนหนึ่งของทีมงาน เนื่องจากการ
พัฒนาระบบตองมีการวิเคราะหถึงปญหา การแกไขขอบกพรองตางๆ ดังนั้น เมื่อเร่ิมตนพัฒนาระบบ
ผูใชระบบซึ่งเปนผูที่มีประสบการณตรงตอระบบงาน ตองเปนผูใหขอมูลและแจกแจงรายละเอียดที่
สาคัญแกทีมงานพัฒนาระบบ ดังนี้ 
 5.1 สารสนเทศที่องคกรหรือหนวยงานตองการ 
 5.2  ข้ันตอน สวนประกอบและปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนในระบบงานปจจุบัน เชน ระบบมี
การทางานที่ยุงยากหรือมีหลายข้ันตอนทาใหเสียเวลา เปนตน 
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 5.3 ระบบงานใหมที่ผูใชตองการ เชน ตองการใหระบบใหมมีรูปแบบและคุณลักษณะ
อยางไร มีสวนประกอบใดบาง เปนตน 
 

 6. หลักในการพัฒนาระบบ 
 หลักในการพัฒนาระบบไมวาจะเปนระบบสารสนเทศใดก็ตาม การจะปฏิบัติงานหรือ
ดําเนินงานใหเปนไปอยางถูกตองหรือถูกทิศทางที่สุดนั้น ควรมีหลักการดังตอไปนี้ 
 6.1 คํานึงถึงเจาของระบบและผูใชระบบในการพัฒนาระบบนั้น นักวิเคราะหระบบ 
โปรแกรมเมอรและผูเช่ียวชาญทางดานตางๆ แมจะทํางานอยางเต็มความสามารถเพ่ือใหไดระบบที่
ตรงตอการใชงานของผูใชระบบใหไดมากที่สุดก็อาจจะไมสามารถทําใหระบบนั้นประสบความสําเร็จได 
หากไมมีการยอมรับจากเจาของระบบ ดังนั้น ควรคํานึงถึงหนาที่ของเจาของระบบในสวนสําคัญที่วา
เจาของระบบคือผูตัดสินใจลําดับสุดทายในการแสดงความพึงพอใจตอระบบที่ไดทําการพัฒนาข้ึนมา 
การติดตอส่ือสารและความเขาใจที่ผิดจากเจาของระบบและผูใชนับเปนปญหาที่จะตองคํานึงถึงเมื่อ 
ทําการพัฒนาระบบ เนื่องจากการพัฒนาระบบคือการเปลี่ยนแปลงจากระบบเดิมไปสูระบบใหม โดย
ธรรมชาติของผูใชระบบแลวยอมเห็นเปนเร่ืองยุงยากที่จะเปล่ียนแปลงลักษณะการทํางานจากเดิมมา
เปนระบบที่มีเคร่ืองคอมพิวเตอรเปนหลักในการทํางานโดยเฉพาะเทคโนโลยีใหมๆ ที่จะนําเขามาใน
ระบบนับวาเปนเร่ืองสําคัญของเจาของระบบในการพิจารณาถึงตนทุน สวนในแงของผูใชระบบตองทํา
ใหทัศนคติเปล่ียนใหไดวาการนําคอมพิวเตอรมามีสวนรวมในการทํางานนั้น จะเปนเครื่องมือที่ชวย
อํานวยความสะดวกในการทํางาน ซึ่งทําใหเกิดความรวดเร็วและถูกตองมากยิ่งข้ึนพยายามเขาถึง
ปญหาใหตรงจุด การทํางานั้นตองนึกถึงปญหาที่ไดทําการวิเคราะหมาวาตองเปนปญหาที่เกิดข้ึนจริง 
และมีโอกาสในการแกปญหาน้ันไดตองพยายามจับประเด็นถึงสาเหตุของปญหาใหได โดยมีแนวทาง 
ดังนี้  
  1. ศึกษาและหาความเขาใจถึงสาเหตุของปญหาของระบบนั้น 
  2. กําหนดความตองการของวิธีแกไขปญหาที่เหมาะสม 
  3. ระบุถึงวิธีแกไขปญหาแตละวิธีและเลือกวิธีที่ดีที่สุด 
  4. ออกแบบหรือลงมือแกปญหานั้น 
  5. สังเกตและประเมินผลกระทบจากวิธีแกปญหาท่ีไดลงมือกระทาการไปและทํา
การปรับปรุงจนสมบูรณในที่สุด 
 
   



20 
 

เอกสารที่เก่ียวของกับการจัดการฐานขอมูล 
 

 1. ความหมายของฐานขอมูล (Database)  
  เปนการเก็บขอมูลที่มีความสัมพันธกันใหอยูในหัวเร่ืองหรือจุดประสงคอยางใดอยางหนึ่ง 
เชน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู หมายเลขโทรศัพทเพื่อน สินคาที่มีอยูในคลังสินคา เปนตน ซึ่งเมื่อไดรับการจัด
หมวดหมูแลวจะทําใหสามารถนําเอาสวนประกอบนั้นๆ เปนตัวต้ังในการนําออกมาใชประโยชนได     
  ระบบฐานขอมูล(Database System) หมายถึง ระบบที่รวบรวมขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ
กันเขาไวดวยกันอยางมีระบบมีความสัมพันธระหวางขอมูลตางๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานขอมูลจะ
ประกอบดวยแฟมขอมูลหลายแฟมที่มีขอมูลเกี่ยวของสัมพันธกันเขาไวดวยกันอยางเปนระบบและเปด
โอกาสใหผูใชสามารถใชงานและดูแลรักษาปองกันขอมูลเหลานี้ ไดอยางมีประสิทธิภาพในการนํา
ขอมูลมาจัดเก็บไวในคอมพิวเตอรก็เชนเดียวกัน คือ จะตอง สรางแฟมขอมูลข้ึนมาสําหรับจัดเก็บขอมูล
ที่เกี่ยวของกันเปนเร่ืองๆ โดยแตละแฟมขอมูลจะประกอบดวยขอมูลสวนยอยๆ หรือฟลด (Field)  
หลายชิ้นที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกันและขอมูลแตละชุดที่จัดเก็บในแฟมหรือระเบียน (Record)      
การจัดเก็บในลักษณะนี้จะแยกออกเปนแฟมๆ คลายกับการจัดเก็บในแฟมเอกสารที่เปนกระดาษปกติ        
แตมีประสิทธิภาพการใชงานและการบํารุงรักษาที่ดีกวา 
  ขอมูลหรือเรคคอรด (Record) หมายถึง กลุมของเขตขอมูลที่มีความสัมพันธกันแตละ
ขอมูลสามารถแสดงคุณลักษณะและคุณสมบัติของเร่ืองเดียวกัน 
 

 2. ประโยชนของการจัดทําระบบฐานขอมูล 
  การรวบรวมขอมูลตางๆ เขาเปนระบบฐานขอมูล โดยมีการออกแบบ การวิเคราะหและ
สรางความสัมพันธของขอมูล ซึ่งมีประโยชนตอการใชงานในสํานักงานทั่วไปอยางมาก ดังนี้    
   2.1 ชวยลดปญหาของความซํ้าซอนของขอมูลที่จัดเก็บเนื่องจากในข้ันตอนของการ
ออกแบบฐานขอมูล เมื่อพบขอมูลบางสวนที่ซ้ําซอนกันก็จะสามารถลดและปรับขอมูลใหนอยลง 
ขณะที่ยังคงความสามารถในการเรียกดูขอมูลไดดังเดิมโดยใชการกําหนดความสัมพันธระหวางขอมูล     
   2.2 สามารถใชรวมกันไดหลายคนและหลายหนวยงานไดไมจํากัดเฉพาะโปรแกรมใน
ปจจุบันเทานั้นแตสามารถใชกับโปรแกรมที่จะพัฒนาในอนาคตดวย  
   2.3 สามารถหลีกเล่ียงความขัดแยงกันของขอมูลไดในระดับหนึ่ง เนื่องจากความซ้ําซอน
ของขอมูล ดังเหตุผลในขอแรกเม่ือลดความซ้ําซอนของขอมูลแลว ระบบฐานขอมูลก็จะมีขอมูลเร่ือง
ใดๆ อยูนอยชุดที่สุด ซึ่งสะดวกในการแกไข ปรับปรุงตางจากในกรณีที่มีขอมูลอยางเดียวกันหลายชุด
ถามีการแกไขแลวไมไดแกไขขอมูลครบทุกชุด เมื่อมีการเรียกใชขอมูลจะพบขอมูลเร่ืองเดียวกัน แตมี
เนื้อหาตางกัน  
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  2.4 สามารถควบคุมความถูกตองของขอมูล ทั้งในเร่ืองความถูกตองของขอมูลใน
แฟมขอมูล (Relational Integrity) และความถูกตองของความสัมพันธระหวางขอมูล (Referential Integrity) 
สามารถควบคุมมาตรฐานของขอมูลได ทั้งในลักษณะรูปแบบของขอมูล (Format) การกําหนดรหัส 
(Coding) ในขอมูลเร่ืองเดียวกันใหเหมือนกัน 
   2.5 การจัดทําระบบฐานขอมูล จะเปนการวางแผนระบบขอมูลขององคกร หรือ
หนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียและความขัดแยงของขอมูลที่อาจจะมีข้ึน ถาแตละ
แผนกแยกกันพัฒนาระบบขอมูลของตนเอง  
   2.6 สามารถควบคุมและรักษาความปลอดภัยของขอมูลได เนื่องจากขอมูลตางๆ ถูกนํา 
เขามาจัดเก็บในระบบฐานขอมูล ซึ่งอยูที่สวนกลางมีผูดูแลขอมูลอยางชัดเจน ผูบริหารระบบฐานขอมูล 
(Database Administration) ก็จะสามารถควบคุมการเขาใชการแกไขขอมูลของผูเขาใชทุกคน 
  2.7 ทําใหมีความเปนอิสระในการจัดการฐานขอมูล ถาตองการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
จัดเก็บหรือการเรียกใชขอมูลการประยุกตใชทําไดงาย  
 

 3. องคประกอบของระบบฐานขอมูล 
  เนื่องจากขอบเขตการจัดการฐานขอมูลนั้นกวางมากดังนั้นจึงจําแนกองคประกอบตางๆ  
ของฐานขอมูลไดดังนี้  
  3.1 User คือ ผูใชงานฐานขอมูลโดยคนเหลานั้นไมจําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับ
ฐานขอมูลก็ได แตรูวาตองการขอมูลอะไรบางในการทํางาน  
  3.2 Data คือ ขอมูลในฐานขอมูลเปนสวนที่ถูกนํามาใชงาน ถูกเก็บอยูภายในอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส โดยในมุมมองของผูใชงานนั้นขอมูลจะถูกเก็บไวในตารางตางๆ ของฐานขอมูล  
  3.3 DBMS (Database Management  System)  คือ  ซอฟตแวรที่ทําหนาที่คอยจัดการ
ดูแลฐานขอมูลใหสามารถใชงานไดงาย มีประสิทธิภาพ และรักษาขอมูลที่เก็บอยูภายในใหเช่ือถือไดเสมอ  
  3.4 Database Server คือ  ระบบคอมพิวเตอรที่เก็บขอมูลในฐานขอมูล ซึ่งมักจะติดต้ัง 
DBMS ไวภายในคอยทําหนาที่จัดการฐานขอมูลโดยปกติมักจะเปนคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพ        
การทํางานในระดับสูงมากเพราะตองคอยรับการใชงานพรอมๆ กันจาก User 
  3.5 DBA  (Database  Administrator)  คือ  เจาหนาที่ที่รับผิดชอบดูแลรักษาฐานขอมูล 
โดยจะใช DBMS เปนเคร่ืองมือและคอยจัดการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนกับฐานขอมูล  
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 4. การออกแบบและสรางฐานขอมูล 
  การออกแบบและสรางฐานขอมูลจะตองคํานึงถึงระบบขอมูลที่จะสรางข้ึนในดานของ
รายละเอียดขอมูลบุคคล ผูใชขอมูลและงานที่เกี่ยวของกับขอมูลหลักการออกแบบระบบฐานขอมูลการ
ออกแบบระบบฐานขอมูลมีหลักการดังนี้  
  4.1 ต้ังวัตถุประสงคของระบบฐานขอมูลใหชัดเจนวาจะสรางระบบฐานขอมูล เพื่อจัดเก็บ 
ขอมูลเร่ืองใด 
  4.2 ต้ังวัตถุประสงคในการใชงานระบบฐานขอมูลใหชัดเจนวาจะใชเพื่ออะไร รวมทั้ง
ขอมูลและรายงานที่ตองการจะไดจากระบบฐานขอมูลนี้  
  4.3 วิเคราะหระบบฐานขอมูลที่เปนอยูในปจจุบัน (อาจเปนเอกสารแบบเดิม หรือเปน
ระบบคอมพิวเตอรก็ได) รวบรวมเอกสารขอมูลเขาสูระบบและท่ีจะเกิเปนรายงานของระบบทุกแบบ
แหลงที่ไดมาของขอมูล 
        4.4 สอบถามผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับระบบฐานขอมูลที่จะสรางข้ึนถึงลักษณะการใช
งานขอมูล (ความถี่ รูปแบบที่ใช) และความจําเปนในการใชงานขอมูลแตละสวน 
   4.5 วิเคราะหใหไดรายการขอมูล (Data Item) ที่จําเปนตองเก็บเขาสูระบบฐานขอมูลนี้ 
   4.6 จัดขอมูลที่จะตองเก็บในระบบออกเปนกลุม ตามความสัมพันธของขอมูลวาเปน
เร่ืองเดียวกันหรือไม ขอมูลแตละกลุมจะถูกสรางข้ึนเปนแตละแฟมขอมูล (File - Table) 
   4.7 วิเคราะหขอมูลแตละแฟม เพื่อกําหนดหัวขอ (Field) ใหครบถวน 
   4.8 พิจารณาหาฟลดหลักทั้งหมด (Primary Key Field, Candidate Key Fields, 
Foreign Key Fields 
   4.9  วิเคราะหโครงสรางตารางขอมูลตามหลักการ Normalization เพื่อใหไดตารางขอมูล
ที่มีโครงสราง Relational ที่ถูกตอง  
   4.10 จากแฟมขอมูลฟลดขอมูลและฟลดหลักพิจารณาความซํ้าซอนของขอมูลระหวาง
แฟมขอมูล การกําหนดความสัมพันธระหวางแฟมขอมูลในระบบฐานขอมูล     
 4.11  กําหนดลักษณะของขอมูลแตละหัวขอ ดังนี้  
             4.11.1 ขนาดของฟลด (Size) 
  4.11.2 รูปแบบขอมูลที่ตองการแสดง (Format) 
             4.11.3 รูปแบบการปอนขอมูล (Input Mask) 
             4.11.4 คาโดยปริยาย  (Default Value) 
             4.11.5 ขอบเขตของขอมูล (Boumdary) 
             4.11.6 ฟลดที่เปนเอกลักษณ (Unique) (ซ้ําไมได) 
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             4.11.7 ฟลดที่ตองการจะเรียงลําดับขอมูล วิธีเรียงลําดับขอมูล 
             4.11.8 เปนฟลดที่ตองการจะปอนขอมูลเสมอหรือไม (Required)  
 4.12 ออกแบบ รูปแบบจอภาพในการสั่งงาน รูปแบบรายงานท่ีตองการ หัวขอที่จําเปน
ในการใชงาน 
      4.13 กําหนดลักษณะการทํางานกับระบบฐานขอมูลที่ชัดเจน  
             4.13.1 การปอนขอมูล – ผูปอนขอมูล – เวลาที่ปอนขอมูล 
             4.13.2 การแกไข - ผูมีสิทธิในการแกไข 
             4.13.3 การรักษาความปลอดภัยของขอมูล 
             4.13.4 การสํารองขอมูล คาบเวลา และวิธีการฟนฟูขอมูลที่เสียหายใหกลับคืน
มาใชงานได                     
      4.14 เมื่อไดขอมูลตามตองการแลว ก็สรางระบบฐานขอมูลข้ึนได 
 

 5. ความสําคัญของระบบฐานขอมูล 
 การจัดขอมูลใหเปนระบบฐานขอมูลทําใหขอมูลมีสวนดีกวาการเก็บขอมูลในรูปของ
แฟมขอมูล เพราะการจัดเก็บขอมูลในระบบฐานขอมูล จะมีสวนที่สําคัญกวาการจัดเก็บขอมูลในรูป
ของแฟมขอมูล ดังนี้  
 5.1 ลดการเก็บขอมูลที่ซ้ําซอน ขอมูลบางชุดที่อยูในรูปของแฟมขอมูลอาจมีปรากฏอยู
หลายๆ แหงเพราะมีผูใชขอมูลชุดนี้หลายคน เมื่อใชระบบฐานขอมูลแลวจะชวยใหความซ้ําซอนของ
ขอมูลลดนอยลง เชน ขอมูลอยูในแฟมขอมูลของผูใชหลายคน ผูใชแตละคนจะมีแฟมขอมูลเปนของ
ตนเอง ะรบบฐานขอมูลจะลดการซ้ําซอนของขอมูลเหลานี้ใหมากที่สุด โดยจัดเก็บในฐานขอมูลไวที่
เดียวกัน ผูใชทุกคนที่ตองการใชขอมูลชุดนี้จะใชโดยผานระบบฐานขอมูล ทําใหไมเปลืองเนื้อที่ในการ
เก็บขอมูลและลดความซํ้าซอนลงได 
 5.2 รักษาความถูกตองของขอมูล เนื่องจากฐานขอมูลมีเพียงฐานขอมูลเดียว ในกรณีที่
มีขอมูลชุดเดียวกันปรากฏอยูหลายแหงในฐานขอมูล ขอมูลเหลานี้จะตองตรงกัน ถามีการแกไขขอมูล
นี้ทุกๆ แหงที่ขอมูลปรากฏอยูจะแกไขใหถูกตองตามกันหมดโดยอัตโนมัติดวยระบบจัดการฐานขอมูล  
 5.3 การปองกันและรักษาความปลอดภัยใหกับขอมูลทําไดอยางสะดวก การปองกัน
และรักษาความปลอดภัยกับขอมูลระบบฐานขอมูลจะใหเฉพาะผูที่เกี่ยวของเทานั้น จึงจะมีสิทธิ์เขาไป
ใชฐานขอมูลไดเรียกวามีสิทธิสวนบุคคล (privacy) ซึ่งกอใหเกิดความปลอดภัย (security) ของขอมูล
ดวย ฉะนั้นผูใดจะมีสิทธิ์ที่จะเขาถึงขอมูลไดจะตองมีการกําหนดสิทธิ์กันไว กอนและเมื่อเขาไปใชขอมูล
นั้นๆ ผูใชจะเห็นขอมูลที่ถูกเก็บไวในฐานขอมูลในรูปแบบที่ผูใชออกแบบไว ตัวอยางเชน ผูใชสราง
ตารางขอมูลข้ึนมาและเก็บลงในระบบฐานขอมูล ระบบจัดการฐานขอมูลจะเก็บขอมูลเหลานี้ลงใน
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อุปกรณเก็บขอมูลในรูปแบบของ ระบบจัดการฐานขอมูล ซึ่งอาจเก็บขอมูลเหลานี้ลงในแผนจานบันทึก
แมเหล็กเปนระเบียน บล็อกหรืออ่ืนๆ ผูใชไมจําเปนตองรับรูวาโครงสรางของแฟมขอมูลนั้นเปนอยางไร 
ปลอยใหเปนหนาที่ของระบบจัดการฐานขอมูลดังนั้นถาผูใชเปล่ียนแปลงลักษณะการเก็บขอมูล เชน 
เปล่ียนแปลงรูปแบบของตารางเสียใหม ผูใชก็ไมตองกังวลวาขอมูลของเขาจะถูกเก็บลงในแผนจาน
บันทึกแมเหล็กในลักษณะใด ระบบการจัดการฐานขอมูลจะจัดการใหทั้งหมด ในทํานองเดียวกันถา
ผูออกแบบระบบฐานขอมูลเปลี่ยนวิธีการเก็บขอมูลลงบนอุปกรณจัดเก็บขอมูล ผูใชก็ไมตองแกไข
ฐานขอมูลที่เขาออกแบบไวแลว ระบบการจัดการฐานขอมูลจะจัดการให ลักษณะเชนนี้เรียกวา ความ
ไมเกี่ยวของกันของขอมูล (Data independent) 
 5.4 สามารถใชขอมูลรวมกันได เนื่องจากในระบบฐานขอมูลจะเปนที่เก็บรวบรวมขอมูล
ทุกอยางไว ผูใชแตละคนจึงสามารถที่จะใชขอมูลในระบบไดทุกขอมูล ซึ่งถาขอมูลไมไดถูกจัดใหเปน
ระบบฐานขอมูลแลว ผูใชก็จะใชไดเพียงขอมูลของตนเองเทานั้น ขอมูลของระบบเงินเดือน ขอมูลของ
ระบบงานบุคคลถูกจัดไวในระบบแฟมขอมูลผูใชที่ใชขอมูลระบบเงินเดือนจะใชขอมูลไดระบบเดียว     
แตถาขอมูลทั้ง 2 ถูกเก็บไวเปนฐานขอมูลซ่ึงถูกเก็บไวในที่ที่เดียวกัน ผูใชทั้ง 2 ระบบ ก็จะสามารถ
เรียกใชฐานขอมูลเดียวกันได ไมเพียงแตขอมูลเทานั้นสําหรับโปรแกรมตางๆ ถาเก็บไวในฐานขอมูลก็
จะสามารถใชรวมกันได  
 5.5 มีความเปนอิสระของขอมูล เมื่อผูใชตองการเปล่ียนแปลงขอมูลหรือนําขอมูลมา
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับโปรแกรมที่เขียนข้ึนมา จะสามารถสรางขอมูลนั้นข้ึนมาใชใหมได โดยไมมี
ผลกระทบตอระบบฐานขอมูล เพราะขอมูลที่ผูใชนํามาประยุกตใชใหมนั้นจะไมกระทบตอโครงสราง     
ที่แทจริงของการจัดเก็บขอมูล นั่นคือ การใชระบบฐานขอมูลจะทําใหเกิดความเปนอิสระระหวางการ
จัดเก็บขอมูลและการประยุกตใช  
 5.6 สามารถขยายงานไดงาย เมื่อตองการจัดเพิ่มเติมขอมูลที่เกี่ยวของจะสามารถเพิ่ม
ไดอยางงายไม ซับซอน เนื่องจากมีความเปนอิสระของขอมูล จึงไมมีผลกระทบตอขอมูลเดิมที่มีอยู  
 5.7 ทําใหขอมูลบูรณะกลับสูสภาพปกติไดเร็วและมีมาตรฐาน เนื่องจากการจัดพิมพ
ขอมูลในระบบท่ีไมไดใชฐานขอมูล ผูเขียนโปรแกรมแตละคนมีแฟมขอมูลของตนเองเฉพาะ ฉะนั้น     
แตละคนจึงตางก็สรางระบบการบูรณะขอมูลใหกลับสูสภาพปกติ ในกรณีที่ขอมูลเสียหายดวยตนเอง
และดวยวิธีการของตนเองจึงขาดประสิทธิภาพและมาตรฐาน แตเมื่อมาเปนระบบฐานขอมูลแลว      
การบูรณะขอมูลใหกลับคืนสูสภาพปกติจะมีโปรแกรมชุดเดียวและมีผูดูแลเพียงคนเดียว ที่ดูแลทั้งระบบ 
ซึ่งยอมตองมีประสิทธิภาพและเปนมาตรฐานเดียวกันแนนอน  
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เอกสารที่เก่ียวของกับวงจรการพัฒนาระบบ 
 

 1. แนวคิดเกี่ยวกับวงจรการพัฒนาระบบ  
 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) ระบบสารสนเทศ
ทั้งหลายมีวงจรชีวิตที่เหมือนกัน ต้ังแตเกิดจนตายวงจรน้ีจะเปนข้ันตอนที่เปนลําดับต้ังแตตนจนเสร็จ
เรียบรอย เปนระบบที่ใชงานได ซึ่งนักวิเคราะหระบบตองทําความเขาใจใหดีวาในแตละข้ันตอนจะตอง
ทําอะไรและทําอยางไร ข้ันตอนการพัฒนาระบบมีอยูดวยกัน 7 ข้ันดวยกัน คือ  
 1. เขาใจปญหา (Problem Recognition) 
 2. ศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) 
 3. วิเคราะห (Analysis) 
 4. ออกแบบ (Design) 
 5. สรางหรือพัฒนาระบบ (Construction) 
 6. การปรับเปล่ียน (Conversion) 
 7. บํารุงรักษา (Maintenance) 

 
 ขั้นตอนที่ 1  เขาใจปญหา (Problem Recognition) 
  ระบบสารสนเทศจะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อผูบริหารหรือผูใชตระหนักวา ตองการระบบ
สารสนเทศหรือระบบจัดการเดิม ไดแกระบบเอกสารในตูเอกสาร ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอที่
ตอบสนองความตองการในปจจุบัน  
 ปจจุบันผูบริหารตื่นตัวกันมากที่จะใหมีการพัฒนาระบบสารสนเทศมาใชในหนวยงาน
ของตนในงานธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือใชในการผลิต ตัวอยางเชน บริษัทของเรา จํากัด ติดตอซื้อสินคา
จากผูขายหลายบริษัท ซึ่งบริษัทของเราจะมีระบบ MIS ที่เก็บขอมูลเกี่ยวกับหนี้สินที่บริษัทของเรา       
ติดคางผูขายอยู แตระบบเก็บขอมูลผูขายไดเพียง 1,000 รายเทานั้น แตปจจุบันผูขายมีระบบเก็บ
ขอมูลถึง 900 ราย และอนาคตอันใกลนี้จะเกิน 1,000 ราย ดังนั้น ฝายบริหารจึงเรียกนักวิเคราะหระบบ
เขามาศึกษา แกไขระบบงาน ปญหาที่สําคัญของระบบสารสนเทศในปจจุบัน คือ ระบบเขียนมานานแลว 
สวนใหญเขียนมาเพื่อติดตามเร่ืองการเงิน ไมไดมีจุดประสงคเพื่อใหขอมูลขาวสารในการตัดสินใจ      
แตปจจุบันฝายบริหารตองการดูสถิติการขายเพื่อใชในการคาดคะเนในอนาคต หรือความตองการอื่นๆ 
เชน สินคาที่มียอดขายสูง หรือสินคาที่ลูกคาตองการสูง หรือการแยกประเภทสินคาตางๆ ที่ทําไดไมงายนัก 
การที่จะแกไขระบบเดิมที่มีอยูแลวไมใชเร่ืองที่งายนัก หรือแมแตการสรางระบบใหม ดังนั้นควรจะมี
การศึกษาเสียกอนวา ความตองการของเราเพียงพอที่เปนไปไดหรือไมไดแก "การศึกษาความเปนไปได" 
(Feasibility Study)  
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 ขั้นตอนที่ 2  ศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) 
 จุดประสงคของการศึกษาความเปนไปได ก็คือการกําหนดวาปญหาคืออะไรและตัดสินใจ
วาการพัฒนาสรางระบบสารสนเทศ หรือการแกไขระบบสารสนเทศเดิมมีความเปนไปไดหรือไมโดยเสีย
คาใชจายและเวลานอยที่สุด และไดผลเปนที่นาพอใจ ปญหาตอไป คือ นักวิเคราะหระบบจะตอง
กําหนดใหไดวาการแกไขปญหาดังกลาวมีความเปนไปไดทางเทคนิคและบุคลากร ปญหาทางเทคนิค     
ก็จะเกี่ยวของกับเร่ืองคอมพิวเตอร และเคร่ืองมือเกาๆ ถามี รวมทั้งเคร่ืองคอมพิวเตอรซอฟตแวรดวย 
ตัวอยางคือ คอมพิวเตอรที่ใชอยูในบริษัทเพียงพอหรือไม คอมพิวเตอรอาจจะมีเนื้อที่ของฮารดดิสกไม
เพียงพอ รวมทั้งซอฟตแวรวาอาจจะตองซื้อใหมหรือพัฒนาข้ึนใหม เปนตน ความเปนไปไดทางดาน
บุคลากร คือ บริษัทมีบุคคลที่เหมาะสมที่จะพัฒนาและติดต้ังระบบเพียงพอหรือไม ถาไมมีจะหาได
หรือไม จากที่ใด เปนตน นอกจากนั้น ควรจะใหความสนใจวาผูใชระบบมีความคิดเห็นอยางไรกับการ
เปล่ียนแปลง รวมทั้งความเห็นของผูบริหารดวย สุดทายนักวิเคราะหระบบตองวิเคราะหไดวาความ
เปนไปไดเร่ืองคาใชจาย รวมทั้งเวลาที่ใชในการพัฒนาระบบ และที่สําคัญคือผลประโยชนที่จะไดรับ 
เร่ืองเวลาเปนส่ิงสําคัญ เชน การเปล่ียนแปลงระบบเพื่อรองรับผูขายใหไดมากกวา 1,000 บริษัทนั้น 
ควรใชเวลาไมเกิน 1 ป ต้ังแตเร่ิมตนจนใชงานได คาใชจายเร่ิมต้ังแตพัฒนาจนถึงใชงานไดจริงไดแก 
เงินเดือน เคร่ืองมือ อุปกรณ ตางๆ เปนตน พูดถึงเร่ืองผลประโยชนที่ไดรับอาจมองเห็นไดไมงายนัก      
แตนักวิเคราะหระบบควรมองและตีออกมาในรูปเงินใหได เชน เม่ือนําระบบใหมเขามาใชอาจจะทําให 
คาใชจายบุคลากรลดลง หรือกําไรเพิ่มมากข้ึน เชน ทําใหยอดขายเพิ่มมากข้ึน เนื่องจากผูบริหารมี
ขอมูลพรอมที่จะชวยในการตัดสินใจที่ดีข้ึน การคาดคะเนทั้งหลายเปนไปอยางหยาบๆ เราไมสามารถ
หาตัวเลขที่แนนอนตายตัวได เนื่องจากทั้งหมดยังไมไดเกิดข้ึนจริง หลังจากเตรียมตัวเลขเรียบรอยแลว 
นักวิเคราะหระบบก็นําตัวเลขคาใชจายและผลประโยชน (Cost-Benefit) มาเปรียบเทียบกัน 
 

 ขั้นตอนที่ 3  การวิเคราะห (Analysis) 
 เร่ิมเขาสูการวิเคราะหระบบ การวิเคราะหระบบเร่ิมต้ังแตการศึกษาระบบการทํางานของ
ธุรกิจนั้น ในกรณีที่ระบบเราศึกษานั้นเปนระบบสารสนเทศอยูแลวจะตองศึกษาวาทํางานอยางไร 
เพราะเปนการยากท่ีจะออกแบบระบบใหมโดยที่ไมทราบวาระบบเดิมทํางานอยางไร หรือธุรกิจ
ดําเนินการอยางไร หลังจากนั้น กําหนดความตองการของระบบใหม ซึ่งนักวิเคราะหระบบจะตองใช
เทคนิคในการเก็บขอมูล (Fact-Gathering Techniques) ดังรูป ไดแก ศึกษาเอกสารที่มีอยู ตรวจสอบ
วิธีการทํางานในปจจุบัน สัมภาษณผูใชและผูจัดการที่มีสวนเกี่ยวของกับระบบเอกสารที่มีอยูไดแก 
คูมือการใชงาน แผนผังใชงานขององคกร รายงานตางๆ ที่หมุนเวียนในระบบ การศึกษาวิธีการทํางาน
ในปจจุบันจะทําใหนักวิเคราะหระบบรูวาระบบจริงๆ ทํางานอยางไร ซึ่งบางคร้ังคนพบขอผิดพลาดได 
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ตัวอยาง เชน เมื่อบริษัทไดรับใบเรียกเก็บเงินจะมีข้ันตอนอยางไรในการจายเงิน ข้ันตอนที่เสมียน     
ปอนใบเรียกเก็บเงินอยางไร เฝาสังเกตการทํางานของผูเกี่ยวของ เพื่อใหเขาใจและเห็นจริงๆ วาข้ันตอน
การทํางานเปนอยางไร ซึ่งจะทําใหนักวิเคราะหระบบคนพบจุดสําคัญของระบบวาอยูที่ใด การสัมภาษณ 
เปนศิลปะอยางหนึ่งที่นักวิเคราะหระบบควรจะตองมีเพื่อเขากับผูใชไดงาย และสามารถดึงส่ิงที่
ตองการจากผูใชได เพราะวาความตองการของระบบ คือ ส่ิงสําคัญที่จะใชในการออกแบบตอไป ถาเรา
สามารถกําหนดความตองการไดถูกตอง การพัฒนาระบบในข้ันตอนตอไปก็จะงายข้ึน เม่ือเก็บรวบรวม
ขอมูลแลวจะนํามาเขียนรวมเปนรายงานการทํางานของระบบ ซึ่งควรแสดงหรือเขียนออกมาเปน       
รูปแทนที่จะรายยาวออกมาเปนตัวหนังสือ การแสดงแผนภาพจะทําใหเราเขาใจไดดีและงายข้ึน 
หลังจากนั้นนักวิเคราะหระบบอาจจะนําขอมูลที่รวบรวมไดนํามาเขียนเปน "แบบทดลอง" (Prototype) 
หรือตัวตนแบบ แบบทดลองจะเขียนข้ึนดวยภาษาคอมพิวเตอรตางๆ และที่ชวยใหงายข้ึนไดแก ภาษา
ยุคที่ 4 (Fourth Generation Language) เปนการสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรข้ึนมาเพื่อใชงานตามที่เรา 
ตองการได ดังนั้น แบบทดลองจึงชวยลดขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึนได เมื่อจบข้ันตอนการวิเคราะหแลว 
นักวิเคราะหระบบจะตองเขียนรายงานสรุปออกมาเปนขอมูลเฉพาะของปญหา (Problem Specification) 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ รายละเอียดของระบบเดิม ซึ่งควรจะเขียนมาเปนรูปภาพแสดงการทํางานของ
ระบบพรอมคําบรรยาย กําหนดความตองการของระบบใหม รวมทั้งรูปภาพแสดงการทํางานพรอม    
คําบรรยาย ขอมูลและไฟลที่จําเปน คําอธิบายวิธีการทํางานและส่ิงที่จะตองแกไข รายงานขอมูลเฉพาะ
ของปญหาของระบบขนาดกลางควรจะมีขนาดไมเกิน 100 - 200 หนากระดาษ  
 

 ขั้นตอนที่ 4  การออกแบบ (Design) 
 ในระยะแรกของการออกแบบ นักวิเคราะหระบบจะนําการตัดสินใจ ของฝายบริหารที่ได
จากข้ันตอนการวิเคราะหการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร ฮารดแวรและซอฟตแวรดวย (ถามีหรือเปนไปได) 
หลังจากนั้นนักวิเคราะหระบบจะนําแผนภาพตางๆ ที่เขียนข้ึนในข้ันตอนการวิเคราะหมาแปลงเปน
แผนภาพลําดับข้ัน (แบบตนไม) ดังรูปขางลาง เพื่อใหมองเห็นภาพลักษณที่แนนอนของโปรแกรมวามี
ความสัมพันธกันอยางไร และโปรแกรมอะไรบางที่จะตองเขียนในระบบ หลังจากนั้นก็เร่ิมตัดสินใจวา
ควรจะจัดโครงสรางจากโปรแกรมอยางไร การเชื่อมระหวางโปรแกรมควรจะทําอยางไร ในข้ันตอนการ
วิเคราะหนักวิเคราะหระบบตองหาวา "จะตองทําอะไร (What)" แตในข้ันตอนการออกแบบตองรูวา          
"จะตองทําอยางไร (How)" ในการออกแบบโปรแกรมตองคํานึงถึงความปลอดภัย (Security) ของระบบ
ดวย เพื่อปองกันการผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึน เชน "รหัส" สําหรับผูใชที่มีสิทธิ์สํารองไฟลขอมูลทั้งหมด 
เปนตนนักวิเคราะหระบบจะตองออกแบบฟอรมสําหรับขอมูลขาเขา (Input Format) ออกแบบรายงาน 
(Report Format) และการแสดงผลบนจอภาพ (Screen Fromat) หลักการการออกแบบฟอรมขอมูล 
ขาเขา คือ งายตอการใชงานและปองกันขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึน ถัดมาระบบจะตองออกแบบ
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วิธีการใชงาน เชน กําหนดวาการปอนขอมูลจะตองทําอยางไร จํานวนบุคลากรที่ตองการในหนาที่ตางๆ 
แตถานักวิเคราะหระบบตัดสินใจวาการซื้อซอฟตแวรดีกวาการเขียนโปรแกรม ข้ันตอนการออกแบบก็
ไมจําเปนเลย เพราะสามารถนําซอฟตแวรสําเร็จรูปมาใชงานไดทันที ส่ิงที่นักวิเคราะหระบบออกแบบ
มาทั้งหมดในข้ันตอนที่กลาวมาทั้งหมดจะนํามาเขียนรวมเปนเอกสารชุดหนึ่งเรียกวา "ขอมูลเฉพาะของ
การออกแบบระบบ" (System Design Specification) เม่ือสําเร็จแลวโปรแกรมเมอรสามารถใชเปน
แบบในการเขียนโปรแกรมไดทัน ที่สําคัญกอนที่จะสงถึงมือโปรแกรมเมอรเราควรจะตรวจสอบกับผูใช
วาพอใจหรือไม และตรวจสอบกับทุกคนในทีมวาถูกตองสมบูรณหรือไม และแนนอนที่สุดตองสงให
ฝายบริหารเพื่อตัดสินใจวาจะดําเนินการตอไปหรือไม ถาอนุมัติก็ผานเขาสูข้ันตอนการสรางหรือพัฒนา
ระบบ (Construction)  
 

 ขั้นตอนที่ 5  การพัฒนาระบบ (Construction) 
 ในข้ันตอนนี้โปรแกรมเมอรจะเร่ิมเขียนและทดสอบโปรแกรมวาทํางานถูกตองหรือไม 
ตองมีการทดสอบกับขอมูลจริงที่เลือกแลว ถาทุกอยางเรียบรอยเราจะไดโปรแกรมที่พรอมที่จะนําไปใช
งานจริงตอไป หลังจากนั้น ตองเตรียมคูมือการใชและการฝกอบรมผูใชงานจริงของระบบ ระยะแรกใน
ข้ันตอนนี้นักวิเคราะหระบบตองเตรียมสถานที่สําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรแลว จะตองตรวจสอบวา
คอมพิวเตอรทํางานเรียบรอยดี โปรแกรมเมอรเขียนโปรแกรมตามขอมูลที่ไดจากเอกสารขอมูลเฉพาะ
ของการออกแบบ (Design Specification) ปกติแลวนักวิเคราะหระบบไมมีหนาที่เกี่ยวของในการเขียน
โปรแกรม แตถาโปรแกรมเมอรคิดวาการเขียนอยางอ่ืนดีกวา จะตองปรึกษานักวิเคราะหระบบเสียกอน 
เพื่อที่วานักวิเคราะหจะบอกไดวาโปรแกรมที่จะแกไขนั้นมีผลกระทบกับระบบทั้งหมดหรือไม 
โปรแกรมเมอรเขียนเสร็จแลวตองมีการทบทวนกับนักวิเคราะหระบบและผูใชงาน เพื่อคนหา
ขอผิดพลาด วิธีการนี้เรียกวา "Structure Walkthrough" การทดสอบโปรแกรมจะตองทดสอบกับขอมูล
ที่เลือกแลวชุดหนึ่ง ซึ่งอาจจะเลือกโดยผูใช การทดสอบเปนหนาที่ของโปรแกรมเมอร แตนักวิเคราะห
ระบบตองแนใจวาโปรแกรมทั้งหมดจะตองไมมีขอผิดพลาด หลังจากนั้นตองควบคุมดูแลการเขียนคูมือ
ซึ่งประกอบดวยขอมูลการใชงานสารบัญการอางอิง "Help" บนจอภาพ เปนตน นอกจากขอมูลการใช
งานแลว ตองมีการฝกอบรมพนักงานที่จะเปนผูใชงานจริงของระบบเพื่อใหเขาใจและทํางานไดโดยไมมี
ปญหาอาจจะอบรมตัวตอตัวหรือเปนกลุมก็ได 
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 ขั้นตอนที่ 6  การปรับเปลี่ยน (Construction) 
 ข้ันตอนนี้บริษัทนําระบบใหมมาใชแทนของเกา ภายใตการดูแลของนักวิเคราะหระบบ 

การปอนขอมูลตองทําใหเรียบรอย และในที่สุดบริษัทเร่ิมตนใชงานระบบใหมนี้ได การนําระบบเขามา
ควรจะทําอยางคอยเปนคอยไปทีละนอย ที่ดีที่สุด คือ ใชระบบใหมควบคูไปกับระบบเกาไปสักระยะหนึ่ง 
โดยใชขอมูลชุดเดียวกันแลวเปรียบเทียบผลลัพธวาตรงกันหรือไม ถาเรียบรอยก็เอาระบบเกาออกได 
แลวใชระบบใหมตอไป  

 

 ขั้นตอนที่ 7 บํารุงรักษา (Maintenance) 
 การบํารุงรักษา ไดแก การแกไขโปรแกรมหลังจากการใชงานแลว สาเหตุที่ตองแกไข

โปรแกรมหลังจากใชงานแลว สาเหตุที่ตองแกไขระบบสวนใหญมี 2 ขอ คือ 1. มีปญหาในโปรแกรม 
(Bug) และ 2. การดําเนินงานในองคกรหรือธุรกิจเปลี่ยนไป จากสถิติของระบบที่พัฒนาแลวทั้งหมด
ประมาณ 40% ของคาใชจายในการแกไขโปรแกรม เนื่องจากมี "Bug" ดังนั้น นักวิเคราะหระบบควรให
ความสําคัญกับการบํารุงรักษา ซึ่งปกติจะคิดวาไมมีความสําคัญมากนัก เม่ือธุรกิจขยายตัวมากข้ึน 
ความตองการของระบบอาจจะเพิ่มมากข้ึน เชน ตองการรายงานเพิ่มข้ึน ระบบที่ดีควรจะแกไขเพิ่มเติม
ส่ิงที่ตองการไดการบํารุงรักษาระบบ ควรจะอยูภายใตการดูแลของนักวิเคราะหระบบ เม่ือผูบริหาร
ตองการแกไขสวนใดนักวิเคราะหระบบตองเตรียมแผนภาพตางๆ และศึกษาผลกระทบตอระบบและให
ผูบริหารตัดสินใจตอไปวาควรจะแกไขหรือไม 
 
เอกสารที่เก่ียวของกับการออกแบบเว็บไซต  
    

 เว็บไซตเปนส่ือที่ไดรับความนิยมอยามากบนอินเตอรเน็ต ซึ่งเว็บไซตเปนส่ือที่อยูในความ
ควบคุมของผูใชโดยสมบูรณ กลาวคือ ผูใชสามารถตัดสินใจเลือกไดวาจะดูเว็บไซตใดและจะไมเลือกดู
เว็บไซตใดไดตามตองการ จึงทําใหผูใชไมมีความอดทนตออุปสรรคและปญหาท่ีเกิดจากการออกแบบ
เว็บไซตผิดพลาด ถาผูใชเห็นวาเว็บที่กําลังดูอยูนั้นไมมีประโยชนตอตัวเขา หรือไมเขาใจวาเว็บไซตนี้จะ
ใชงานอยางไร เขาก็สามารถที่จะเปล่ียนไปดูเว็บไซตอ่ืนๆ ไดอยางรวดเร็ว เนื่องจากในปจจุบันมี
เว็บไซตอยูมากมาย และยังมีเว็บไซดที่เกิดข้ึนใหมๆ ทุกวัน ผูใชจึงมีทางเลือกมากข้ึน และสามารถ
เปรียบเทียบคุณภาพของเว็บไซดตางๆ ไดเอง 
 เว็บไซดที่ไดรับการออกแบบอยางสวยงาม มีการใชงานที่สะดวกยอมไดรับความสนใจจาก
ผูใชมากกวาเว็บไซดที่ดูสับสนวุนวาย มีขอมูลมากมายแตหาอะไรไมเจอ นอกจากนี้ ยังใชเวลาในการ
แสดงผลแตละหนานานเกินไป ซึ่งปญหาเหลานี้ลวนเปนผลมาจากการออกแบบเว็บไซดไมดีทั้งส้ิน 
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 ดังนั้น การออกแบบเว็บไซดจึงเปนกระบวนการสําคัญในการสรางเว็บไซดใหประทับใจผูใช 
ทําใหเขาอยากกลับเขามาเว็บไซดเดิมอีกในอนาคต ซึ่งนอกจากตองพัฒนาเว็บไซดที่ดีมีประโยชนแลว 
ยังตองคํานึงถึงการแขงขันกับเว็บไซดอ่ืนๆ อีกดวย 
 

 1. องคประกอบของการออกแบบเว็บไซต  
การออกแบบเว็บไซตที่มีประสิทธิภาพนั้นตองคํานึงถึง องคประกอบสําคัญดังตอไปนี้ 
  1.1 ความเรียบงาย (Simplicity) 
   หมายถึง การจํากัดองคประกอบเสริมใหเหลือเฉพาะองคประกอบหลัก กลาวคือ      
ในการส่ือสารเนื้อหากับผูใชนั้น เราตองเลือกเสนอส่ิงที่เราตองการนําเสนอจริงๆ  ออกมาในสวนของ
กราฟก สีสัน ตัวอักษรและภาพเคล่ือนไหว ตองเลือกใหพอเหมาะ ถาหากมีมากเกินไปจะรบกวน
สายตาและสรางความคําราญตอผูใชตัวอยางเว็บไซตที่ไดรับการออกแบบที่ดี ไดแก เว็บไซตของบริษัท
ใหญๆ  อยางเชน Apple Adobe Microsoft หรือ Kokia ที่มีการออกแบบเว็บไซตในรูปแบบที่เรียบงาย 
ไมซับซอนและใชงานอยางสะดวก 
 1.2 ความสม่ําเสมอ ( Consistency) 
 หมายถึง การสรางความสมํ่าเสมอใหเกิดข้ึนตลอดทั้งเว็บไซต โดยอาจเลือกใช
รูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บไซตก็ได เพราะถาหากวาแตละหนาในเว็บไซตนั้นมีความแตกตางกันมาก
จนเกินไป อาจทําใหผูใชเกิดความสับสนและไมแนใจวากําลังอยูในเว็บไซตเดิมหรือไม เพราะฉะนั้น 
การออกแบบเว็บไซตในแตละหนาควรที่จะมีรูปแบบ สไตลของกราฟก ระบบเนวิเกช่ัน (Navigation) 
และโทนสีที่มีความคลายคลึงกันตลอดทั้งเว็บไซต 
 1.3 ความเปนเอกลักษณ (Identity) 
 ในการออกแบบเว็บไซตตองคํานึงถึงลักษณะขององคกรเปนหลัก เนื่องจากเว็บไซต
จะสะทอนถึงเอกลักษณและลักษณะขององคกร การเลือกใชตัวอักษร ชุดสี รูปภาพหรือกราฟก จะมีผล
ตอรูปแบบของเว็บไซตเปนอยางมาก ตัวอยางเชน ถาเราตองออกแบบเว็บไซตของธนาคารแตเรากลับ
เลือกสีสันและกราฟกมากมาย อาจทําใหผูใชคิดวาเปนเว็บไซตของสวนสนุกซ่ึงสงผลตอความเชื่อถือ
ขององคกรได 
 1.4 เนื้อหา (Useful Content) 
 ถือเปนส่ิงสําคัญที่สุดในเว็บไซต เนื้อหาในเว็บไซตตองสมบูรณและไดรับการ
ปรับปรุงพัฒนาใหทันสมัยอยูเสมอ ผูพัฒนาตองเตรียมขอมูลและเน้ือหาที่ผูใชตองการใหถูกตองและ
สมบูรณ เนื้อหาที่สําคัญที่สุด คือ เนื้อหาที่ทีมผูพัฒนาสรางสรรคข้ึนมาเอง และไมไปซํ้ากับเว็บอ่ืน 
เพราะจะถือเปนส่ิงที่ดึงดูดผูใชใหเขามาเว็บไซตไดเสมอ แตถาเปนเว็บที่ลิงคขอมูลจากเว็บอ่ืนๆ มา
เมื่อใดก็ตามที่ผูใชทราบวา ขอมูลนั้นมาจากเว็บใดผูใชก็ไมจําเปนตองกลับมาใชงานลิงคเหลานั้นอีก 
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 1.5 ระบบเนวิเกช่ัน (User - Friendly Navigation) 
 เปนสวนประกอบที่มีความสําคัญตอเว็บไซตมาก เพราะจะชวยไมใหผูใชเกิดความ
สับสนระหวางดูเว็บไซต ระบบเนวิเกช่ันจึงเปรียบเสมือนปายบอกทาง ดังนั้น การออกแบบเนวิเกช่ัน  
จึงควรใหเขาใจงาย ใชงานไดสะดวก ถามีการใชกราฟกก็ควรส่ือความหมาย ตําแหนงของการวางเนวิเกช่ัน 
ก็ควรวางใหสม่ําเสมอ เชน อยูตําแหนงบนสุดของทุกหนาเปนตน ซึ่งถาจะใหดีเมื่อมีเนวิเกช่ันที่เปน
กราฟกก็ควรเพิ่มระบบเนวิเกช่ันที่เปนตัวอักษรไวสวนลางดวย เพื่อชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูใชที่
ยกเลิกการแสดงผลภาพกราฟกบนเว็บเบราเซอร 
 1.6 คุณภาพของส่ิงที่ปรากฏใหเห็นในเว็บไซต (Visual Appeal) 
 ลักษณะที่นาสนใจของเว็บไซตนั้น ข้ึนอยูกับความชอบสวนบุคคลเปนสําคัญ       
แตโดยรวมแลวก็สามารถสรุปไดวาเว็บไซตที่นาสนใจนั้นสวนประกอบตางๆ ควรมีคุณภาพ เชน กราฟก
ควรสมบูรณไมมีรอยหรือขอบข้ันบันไดใหเห็น ชนิดตัวอักษรอานงายสบายตา มีการเลือกใชโทนสีที่       
เขากันอยางสวยงาม เปนตน      
 1.7 ความสะดวกของการใชในสภาพตางๆ (Compatibility) 
 การใชงานของเว็บไซตนั้นไมควรมีขอบจํากัด กลาวคือ ตองสามารถใชงานไดดีใน
สภาพแวดลอมที่หลากหลาย ไมมีการบังคับใหผูใชตองติดต้ังโปรแกรมอ่ืนใดเพิ่มเติม นอกเหนือจาก
เว็บบราวเซอร ควรเปนเว็บที่แสดงผลไดดีในทุกระบบปฏิบัติการ สามารถแสดงผลไดในทุกความ
ละเอียดหนาจอ ซึ่งหากเปนเว็บไซตที่มีผูใชบริการมากและกลุมเปาหมายหลากหลายควรให
ความสําคัญกับเร่ืองนี้ใหมาก  
 1.8 ความคงที่ในการออกแบบ (Design Stability) 
 ถาตองการใหผูใชงานรูสึกวาเว็บไซตมีคุณภาพ ถูกตอง และเชื่อถือได ควรให
ความสําคัญกับการออกแบบเว็บไซตเปนอยางมาก ตองออกแบบวางแผนและเรียบเรียงเนื้อหา       
อยางรอบคอบ ถาเว็บที่จัดทําข้ึนอยางลวกๆ ไมมีมาตรฐานการออกแบบและระบบการจัดการขอมูล 
ถามีปญหามากข้ึนอาจสงผลใหเกิดปญหาและทําใหผูใชหมดความเช่ือถือ 
 1.9 ความคงที่ของการทํางาน (Function Stability) 
 ระบบการทํางานตางๆ ในเว็บไซตควรมีความถูกตองแนนอน ซึ่งตองไดรับการ
ออกแบบสรางสรรคและตรวจสอบอยูเสมอ ตัวอยางเชน ลิงคตางๆ ในเว็บไซตตองตรวจสอบวา        
ยังสามารถลิงคขอมูลไดถูกตองหรือไม เพราะเว็บไซตอ่ืนอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ปญหาที่
เกิดจากลิงค ก็คือ ลิงคขาด ซึ่งพบไดบอยเปนปญหาที่สรางความรําคาญกับผูใชเปนอยางมาก 
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 2. การออกแบบเว็บไซต 
 ในการออกแบบเว็บไซตนั้นประกอบดวยกระบวนการตางๆ มากมาย เชน การออกแบบ
โครงสราง ลักษณะหนาตา หรือการเขียนโปรแกรม แตมีหลายคนท่ีพัฒนาเว็บไซต โดยขาดการ
วางแผนและทํางานไมเปนระบบ ตัวอยางเชน การลงมือออกแบบโดยการใชโปรแกรมชวยสรางเว็บ 
เนื้อหาและรูปแบบก็เปนไปตามท่ีนึกข้ึนไดขณะนั้น และเม่ือเห็นวาดูดีแลวก็เปดตัวเลยทําใหเว็บนั้นมี
เปาหมายและแนวทางที่ไมแนนอน ผลลัพธที่ไดจึงเส่ียงกับความลมเหลวคอนขางมาก 

 ความลมเหลวที่พบเห็นไดทั่วไป ไดแก เว็บที่แสดงขอความวาอยูระหวางการกอสราง 
(Under Construction หรือ Coming soon) ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการขาดการวางแผนท่ีดี บางเว็บถือไดวา 
ตายไปแลว เนื่องจากขอมูลไมทันสมัย ขาดการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีลาสมัย ลิงคผิดพลาด ส่ิงเหลานี้ 
แสดงใหเห็นถึงการขาดการดูแล ตรวจสอบและพัฒนาใหทันสมัยอยูเสมอ 

 การออกแบบเว็บไซตอยางถูกตองจะชวยลดความผิดพลาดเหลานี้ และชวยลดความ
เส่ียงที่จะทําใหเว็บประสบความลมเหลว การออกแบบเว็บไซตที่ดีตองอาศัยการออกแบบและจัดระบบ
ขอมูลอยางเหมาะสม 
 กระบวนการแรกของการออกแบบเว็บไซต คือ การกําหนดเปาหมายของเว็บไซตกําหนด
กลุมผูใช ซึ่งการจะใหไดมาซ่ึงขอมูล ผูพัฒนาตองเรียนรูผูใช หรือจําลองสถานการณ ส่ิงเหลานี้จะชวย
ใหเราสามารถออกแบบเนื้อหาและการใชงานเว็บไซตไดอยางเหมาะสม ตรงกับความตองการของผูใช
อยางแทจริง 
 2.1 กําหนดเปาหมายของเว็บไซต 
  ข้ันตอนแรกของการออกแบบเว็บไซต คือ การกําหนดเปาหมายของเว็บไซตใหแนชัด 
เสียกอน เพื่อจะไดออกแบบการใชงานไดตรงกับเปาหมายที่ไดต้ังเอาไว โดยทั่วไปมักจะเขาใจวาการ
ทําเว็บไซต มีจุดมุงหมายเพื่อบริการขอมูลของหนวยงานหรือองคกรเทานั้น แตในความเปนจริงแลว 
เว็บไซตแตละแหงก็จะมีเปาหมายของตนเองแตกตางกันออกไป 
 2.2 กําหนดกลุมผูใชเปาหมาย 
 ผูออกแบบเว็บไซตจําเปนตองทราบกลุมผูใชเปาหมายท่ีเขามาใชบริการเว็บไซต 
เพื่อที่จะไดตอบสนองความตองการของผูใชไดอยางชัดเจน ตัวอยางเชน เว็บไซตที่มีกลุมผูใช
หลากหลาย เชน เซิรชเอ็นจิน เว็บทาและเว็บไดเรกทอร่ี แตเว็บไซตสวนใหญนั้นจะตอบสนองความ
ตองการเฉพาะกลุมเทานั้น ไมสําหรับทุกคน เพราะคุณไมสามารถตอบสนองความตองการของคนที่
หลากหลายไดในเว็บไซตเดียว  
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 2.3 ส่ิงที่ผูใชตองการจากเว็บ 
 หลังจากที่ไดเปาหมายและกลุมเปาหมายของเว็บไซตแลว ลําดับตอไป คือ การ
ออกแบบเว็บไซตเพื่อดึงดูดผูใชงานใหไดนานที่สุด ดวยการสรางส่ิงที่นาสนใจเพื่อดึงดูดผูใชโดยทั่วไป
แลว ส่ิงที่ผูใชคาดหวังจากการเขาชมเว็บไซตหนึ่งไดแก 
 - ขอมูลและการใชงานที่เปนประโยชน 
 - ขาวและขอมูลที่นาสนใจ 
 - การตอบสนองตอผูใช 
 - ความบันเทิง 
 - ของฟรี 
 2.4 ขอมูลหลักที่ควรมีอยูในเว็บไซต 
 เมื่อทราบถึงความตองการที่ผูใชตองการไดรับเมื่อเขาชมเว็บไซตหนึ่งๆ แลวก็
ออกแบบเว็บไซตใหมีขอมูลที่ผูใชตองการ ซึ่งขอมูลตอไปนี้เปนส่ิงที่ผูใชสวนใหญคาดหวังจะไดรับ      
เมื่อเขาไปชมเว็บไซต 
 - ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท 
 - รายละเอียดของผลิตภัณฑ 
 - ขาวความคืบหนาและขาวจากส่ือมวลชน 
 - คําถามยอดนิยม 
 - ขอมูลในการติดตอ 
 

 3. ออกแบบหนาเว็บไซต (Page Design) 
 หนาเว็บเปนส่ิงแรกที่ผูใชจะไดเห็นขณะที่เปดเขาสูเว็บไซต และยังเปนส่ิงแรกที่แสดงถึง
ประสิทธิภาพในการออกแบบเว็บไซตอีกดวย หนาเว็บจึงเปนส่ิงสําคัญมาก เพราะเปนส่ือกลางใหผูชม
สามารถใชประโยชนจากขอมูลของระบบงานของเว็บไซตนั้นได โดยปกติหนาเว็บจะประกอบดวย 
รูปภาพ ตัวอักษร สีพื้น ระบบเนวิเกชั่น และองคประกอบอ่ืนๆ ที่ชวยส่ือความหมายของเนื้อหาและ
อํานวยความสะดวกตอการใชงาน 
 หลักสําคัญในการออกแบบหนาเว็บก็คือ การใชรูปภาพและองคประกอบตางๆ รวมกัน
เพื่อส่ือความหมาย เกี่ยวกับเนื้อหาหรือลักษณะสําคัญของเว็บไซต โดยมีเปาหมายสําคัญเพื่อการส่ือ
ความหมายที่ชัดเจนและนาสนใจ บนพื้นฐานของความเรียบงายและความสะดวกของผูใช การ
ออกแบบเว็บไซตตองคํานึงถึง 
 3.1 ความเรียบงาย ไดแก มีรูปแบบที่เรียบงาย ไมซับซอน และใชงานไดสะดวก ไมมี
กราฟกหรือตัวอักษรที่เคล่ือนไหวอยูตลอดเวลา ชนิดและสีของตัวอักษรไมมากจนเกินไปทําใหวุนวาย  
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 3.2 ความสม่ําเสมอ ไดแก ใชรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บไซต เชน รูปแบบของหนา 
สไตลของกราฟก ระบบเนวิเกชันและโทนสี ควรมีความคลายคลึงกันตลอดทั้งเว็บไซต 
 3.3 ความเปนเอกลักษณ การออกแบบเว็บไซตควรคํานึงถึงลักษณะขององคกร เพราะ
รูปแบบของเว็บไซตจะสะทอนถึงเอกลักษณและลักษณะขององคกรนั้นๆ เชน ถาเปนเว็บไซตของทาง 
ราชการจะตองดูนาเช่ือถือ ไมเหมือนสวนสนุก ฯลฯ 
 3.4 เนื้อหาที่มีประโยชน เนื้อหาเปนส่ิงที่สําคัญที่สุดในเว็บไซต ดังนั้น ควรจัดเตรียม
เนื้อหาและขอมูลที่ผูใชตองการใหถูกตองและสมบูรณ มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมใหทันเหตุการณอยูเสมอ 
เนื้อหาไมควรซ้ํากับเว็บไซตอ่ืนจึงจะดึงดูดความสนใจ 
 3.5 ระบบเนวิเกชันที่ใชงานงาย ตองออกแบบใหผูใชเขาใจงายและใชงานสะดวก ใชกราฟก 
ที่ส่ือความหมายรวมกับคําอธิบายที่ชัดเจน มีรูปแบบและลําดับของรายการที่สม่ําเสมอ เชน วางไว 
ตําแหนงเดียวกันของทุกหนา  
 3.6 ลักษณะที่นาสนใจ หนาตาของเว็บไซตจะตองมีความสัมพันธกับคุณภาพของ
องคประกอบตางๆ เชน คุณภาพของกราฟกที่จะตองสมบูรณ การใชสี การใชตัวอักษรที่อานงาย สบายตา 
การใชโทนสีที่เขากันลักษณะหนาตาที่นาสนใจนั้น ข้ึนอยูกับความชอบของแตละบุคคล  
 3.7 การใชงานอยางไมจํากัด ผูใชสวนใหญสามารถเขาถึงไดมากที่สุดเลือกใชบราวเซอร
ชนิดใดก็ไดในการเขาถึงเนื้อหาสามารถแสดงผลไดทุกระบบปฏิบัติการ และความละเอียดหนาจอตางๆ 
กันอยางไมมีปญหาเปนลักษณะสําคัฐสําหรับผูใชที่มีจํานวนมาก  
 3.8 คุณภาพในการออกแบบ การออกแบบและเรียบเรียงเนื้อหาอยางรอบครอบ สราง
ความรูสึกวาเว็บไซตมีคุณภาพ ถูกตอง และเช่ือถือได  
 3.9 ลิงคตางๆ จะตองเช่ือมโยงไปหนาที่มีอยูจริงและถูกตอง ระบบการทํางานตางๆ ใน
เว็บไซตจะตองมีความแนนอนและทําหนาที่ไดอยางถูก 
 

 4. การออกแบบโครงสรางเว็บไซต (Site Structure Design)  
 โครงสรางเว็บไซท (Site Structure ) เปนแผนผังของการลําดับเนื้อหาหรือการจัดวาง
ตําแหนงเว็บเพจทั้งหมด ซึ่งจะทําใหเรารูวาทั้งเว็บไซทประกอบไปดวยเนื้อหาอะไรบาง และมีเว็บเพจ
หนาไหนที่เกี่ยวของเช่ือมโยงถึงกัน ดังนั้น การออกแบบโครงสรางเว็บไซทจึงเปนเร่ืองสําคัญ 
เปรียบเสมือนกับการเขียนแบบอาคารกอนที่จะลงมือสราง เพราะจะทําใหเรามองเห็นหนาตาของ       
เว็บไซทเปนรูปธรรมมากข้ึน สามารถออกแบบระบบเนวิเกช่ันไดเหมาะสมและเปนแนวทางการทํางาน
ที่ชัดเจน สําหรับข้ันตอนตอๆ ไป นอกจากนี้ โครงสรางเว็บไซทที่ดียังชวยใหผูชมไมสับสนและคนหา
ขอมูลที่ตองการไดอยางรวดเร็ว 
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 วิธีการจัดโครงสรางเว็บไซท สามารถทําไดหลายแบบ แตแนวคิดหลักๆ ที่นิยมใชกันมีอยู 
2 แบบ คือ 
 4.1 จัดตามกลุมเนื้อหา ( Content-based Structure )  
 4.2 จัดตามกลุมผูชม ( User-based Structure )  
 

 5. รูปแบบของโครงสรางเว็บไซท 
 เราสามารถวางรูปแบบโครงสรางเว็บไซทไดหลายแบบตามความเหมาะสม เชน 
 5.1 แบบเรียงลําดับ (Sequence) เหมาะสําหรับเว็บไซทที่มีจํานวนเว็บเพจไมมากนัก 
หรือเว็บไซทที่มีการนําเสนอขอมูลแบบทีละข้ันตอน  
 5.2 แบบระดับชั้น (Hierarchy) เหมาะสําหรับเว็บไซทที่มีจํานวนเว็บเพจมากข้ึน เปน
รูปแบบที่เราจะพบไดทั่วไป  
 5.3 แบบผสม (Combination) เหมาะสําหรับเว็บไซทที่ซับซอน เปนการนําขอดีของ
รูปแบบทั้ง 2 ขางตนมาผสมกัน 

 

 6. การใชสีในการออกแบบเว็บไซต 
 การสรางสีสันบนหนาเว็บเปนส่ิงที่ส่ือความหมายของเว็บไซตไดอยางชัดเจน การเลือกใช
สีใหเหมาะสมกลมกลืน ไมเพียงแตจะสรางความพึงพอใจใหกับผูใช แตยังสามารถทําใหเห็นถึงความ
แตกตางระหวางเว็บไซตได สีเปนองคประกอบหลักสําหรับการตกแตงเว็บ จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
ทําความเขาใจเกี่ยวกับการใชสี 
 ระบบสีที่แสดงบนจอคอมพิวเตอร มีระบบการแสดงผลผานหลอดลําแสงที่เรียกวา CRT 
(Cathode ray tube) โดยมีลักษณะระบบสีแบบบวก อาศัยการผสมของของแสงสีแดง สีเขียว และสี
น้ําเงิน หรือระบบสี RGB สามารถกําหนดคาสีจาก 0 ถึง 255 ได จากการรวมสีของแมสีหลักจะทําให
เกิดแสงสีขาว มีลักษณะเปนจุดเล็กๆ บนหนาจอไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลาได จะมองเห็นเปนสีที่
ถูกผสมเปนเนื้อสีเดียวกันแลว จุดแตละจุดหรือพิกเซล (Pixel) เปนสวนประกอบของภาพบนหนา
จอคอมพิวเตอร โดยจํานวนบิตที่ใชในการกําหนดความสามารถของการแสดงสีตางๆ เพื่อสรางภาพ 
บนจอนั้น เรียกวา บิตเด็ป(Bit-depth) ในภาษา HTML มีการกําหนดสีดวยระบบเลขฐานสิบหก ซึ่งมี
เคร่ืองหมาย (#) อยูดานหนาและตามดวยเลขฐานสิบหกจํานวนอักษรอีก 6 หลัก โดยแตละไบต (byte) 
จะมีตัวอักษรสองตัว แบงออกเปน 3 กลุม เชน #FF12AC การใชตัวอักษรแตละไบตนี้เพื่อกําหนดระดับ
ความเขมของแมสีแตละสีของชุดสี RGB โดย 2 หลักแรก แสดงถึงความเขมของสีแดง 2 หลักตอมา 
แสดงถึงความเขมของสีเขียว 2 หลักสุดทายแสดงถึงความเขมของสีน้ําเงิน 
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ภาพที ่ 2  แสดงระบบสี RGB (จากเว็บไซต www.webstyleguide.com) 
 
 สีมีอิทธิพลในเร่ืองของอารมณการสื่อความหมายที่เดนชัด กระตุนการรับรูทางดานจิตใจ
มนุษย สีแตละสีใหความรูสึก อารมณที่ไมเหมือนกัน สีบางสีใหความรูสึกสงบ บางสีใหความรูสึก
ต่ืนเตนรุนแรง สีจึงเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งตอการออกแบบเว็บไซต ดังนั้น การเลือกใชโทนสีภายใน
เว็บไซตเปนการแสดงถึงความแตกตางของสีที่แสดงออกทางอารมณ มีชีวิตชีวาหรือเศราโศก รูปแบบ
ของสีที่สายตาของมนุษยมองเห็น สามารถแบงออกเปน 3 กลุม คือ 
 6.1 สีโทนรอน (Warm Colors) เปนกลุมสีที่แสดงถึงความสุข ความปลอบโยน ความ
อบอุน และดึงดูดใจ สีกลุมนี้เปนกลุมสีที่ชวยใหหายจากความเฉ่ือยชา มีชีวิตชีวามากยิ่งข้ึน 
 6.2 สีโทนเย็น (Cool Colors) แสดงถึงความที่ดูสุภาพ ออนโยน เรียบรอย เปนกลุมสีที่มี
คนชอบมากที่สุด สามารถโนมนาวในระยะไกลได 
 6.3 สีโทนกลาง (Neutral Colors) สีที่เปนกลาง ประกอบดวย สีดํา สีขาว สีเทา และ      
สีน้ําตาล กลุมสีเหลานี้คือ สีกลางที่สามารถนําไปผสมกับสีอ่ืนๆ เพื่อใหเกิดสีกลางข้ึนมา 
 
 

        สีโทนรอน      สีโทนเย็น 

 
ภาพที ่3  แสดงรูปแบบของสีโทนรอนและสโีทนเยน็ 
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 ส่ิงที่สําคัญตอผูออกแบบเว็บ คือ การเลือกใชสีสําหรับเว็บ นอกจากจะมีผลตอการ
แสดงออกของเว็บแลวยังเปนการสรางความรูสึกที่ดีตอผูใชบริการ ดังนั้น จะเห็นวาสีแตละสีสามารถ
ส่ือความหมายของเว็บไดอยางชัดเจน ความแตกตาง ความสัมพันธที่เกิดข้ึนยอมสงผลใหเว็บมีความ
นาเช่ือถือมากย่ิงข้ึน ชุดสีแตละชุดมีความสําคัญตอเว็บ ถาเลือกใชสีไมตรงกับวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายอาจจะทําใหเว็บไมนาสนใจ ผูใชบริการจะไมกลับมาใชบริการอีกภายหลัง ฉะนั้นการใชสี
อยางเหมาะสมเพื่อส่ือความหมายของเว็บตองเลือกใชสีที่มีความกลมกลืนกัน 

 
สรุปแนวคิดที่ไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทําใหผูวิจัยไดแนวคิดในการทําวิจัยคร้ังนี้       
เปนอยางมาก ดังนี้ 
 การศึกษาเอกสารเกี่ยวกับบการวิจัยเชิงพัฒนาทําใหผูวิจัยรูความหมายและความ
แตกตางของงานวิจัยพัฒนากับงานวิจัยประเภทอ่ืนๆ มีความเขาใจในกระบวนการวิจัยเชิงพัฒนา         
ทั้งดานการวิจัย ข้ันตอน ซึ่งผูวิจัยไดยึดถือเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยในคร้ังนี้ 
 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ และการจัดการฐานขอมูลทําให
ผูวิจัยมีความเขาใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศมากย่ิงข้ึน ทําใหเกิดแนวคิดในการนําหลักการตางๆ มาบูรณาการใชพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการทําวิจัยในคร้ังนี้ 
 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับทฤษฎีวงจรพัฒนาระบบ ทําใหผูวิจัยไดนําหลักการและ
แนวคิดทั้ง 7 ข้ันตอน คือ เขาใจปญหา ศึกษาความเปนไปได วิเคราะห ออกแบบ สราง ปรับเปล่ียน 
การการบํารุงรักษา มาเปนกรอบความคิดในการดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและ
การสืบคนฐานขอมูลภาพถาย ของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ในคร้ังนี้ 
 นอกจากนี้ การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการออกแบบเว็ปไซต ทําใหผูวิจัยเขาใจ
องคประกอบที่สําคัญในการสรางเว็ปไซต ทั้งในเร่ืองของหลักการสราง วิธีการสราง การเลือกใชสี 
รูปแบบโครงสรางของเว็ปไซต ทําใหการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บและการสืบคน
ฐานขอมูลภาพถายของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความ
สมบูรณมากยิ่งข้ึน 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
 
 ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานัก
ส่ือและโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. กําหนดเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
3. การสรางและหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 3.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคน 
 3.2 สรางแบบประเมินคุณภาพพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการ
สืบคนสําหรับผูเชี่ยวชาญ 
 3.3 สรางแบบประเมินคุณภาพพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บและการ
สืบคนสําหรับผูใชงาน 

4. การดําเนินการทดลองเพื่อหาประคุณภาพของระบบสารสนเทศฯ 
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 
การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

 1. ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 1.1 ประชากร หมายถึง ผูใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน ไดแก
ผูบริหารคณาจารยและเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 1,187 คน 
 1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรของสํานักส่ือเทคโนโลยีการศึกษาและ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 23 คน ไดมาโดยการเลือกอยางเจาะจง
และแบงเปน 3 กลุมดังนี้ 

1.2.1 ใชทดลองคร้ังที่ 1 จํานวน 3 คน 
1.2.2 ใชทดลองคร้ังที่ 2 จํานวน 5 คน 
1.2.3 ใชทดลองคร้ังที่ 3 จํานวน 15 คน 

 
  



39 
 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย 
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักส่ือและ 

เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. แบบประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฯ แบงเปน 2 ดาน 

ไดแก 
 2.1 แบบประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฯ สําหรับ
ผูเชี่ยวชาญ 
 2.2 แบบประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฯ สําหรับ
ผูใชงาน 

 
การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูล
ภาพถายของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูวิจัยไดดําเนินการ
ตามข้ันตอนดังนี้ 

1. ศึกษา รวบรวมขอมูลภาพถายของสํานักส่ือฯ ที่มีอยูทั้งหมดต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
เพื่อใหสามารถวิเคราะหองคประกอบตางๆ ของภาพถาย กิจกรรมที่เกิดข้ึนในภาพถายใหสอดคลองกับ
การจัดการสรางระบบ 

2. วิเคราะหพฤติกรรมดานไอทีของผูใชงานระบบ เพื่อเปนขอมูลในการกําหนด การ
ออกแบบ คุณลักษณะการใชงานของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลใหมี
ความเหมาะสมกับผูใชงาน 

3. ศึกษาวิธีการสราง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลฯ จาก
หนังสือ เอกสาร เว็ปไซด และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางฐานขอมูล เพื่อใชเปนขอมูลในการสราง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูล 

4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถาย โดยใช
โปรแกรมจัดการฐานขอมูล Mysql, Jquery, HTML และ Jalbum โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 4.1 ออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลฯ และวาง
แนวทางในการนําเสนอ แลวนําไปปรึกษาผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อพิจารณาและ
ตรวจสอบความเปนไปไดในการสรางระบบฯ และความถูกตองของขอมูล 
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 4.2 ออกแบบลักษณะของโฮมเพจ และคุณลักษณะที่เกี่ยวของ เชน การจัดกลุม
ภาพถาย กรอบการคนหา ขนาดภาพแบบ Thumbnail ขนาดภาพที่แสดงผลลัพท สัญลักษณนํา
ทิศทางตางๆ 
 4.3 สรางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมุลภาพถายฯ โดยใช
โปรแกรม Jablum ซึ่งเปนโปรแกรมที่มีความสามารถในการสรางโฮมเพจ และจัดการฐานขอมูล
ภาพถายไดเปนอยางดี 
 4.4 สรางแบบประเมินคุณภาพพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคน
ฐานขอมูลภาพถายของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สําหรับ
ผูเชี่ยวชาญและสําหรับผูใชงาน 

 4.4.1 ศึกษาคุณลักษณะที่ใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและ
การสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักส่ือเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ        
เพื่อสรางแบบประเมินใหมีความสอดคลองและครอบคลุมคุณสมบัติที่ตองการประเมิน 

 4.4.2 ศึกษาและสรางแบบประเมินจากเอกสารและงานวิจัยตางๆ 
 4.4.3 สรางแบบประเมินใหมีความสอดคลองและครอบคลุมคุณสมบัติที่ตองการ

ประเมินจํานวน 2 ชุด ชุดที่ 1 เปนการประเมินคุณภาพดานการออกแบบระบบฯ สําหรับผูเช่ียวชาญ
ดานเทคโนโลยีการศึกษา 3 ทาน และชุดที่ 2 เปนการประเมินคุณภาพดานการใชงาน สําหรับผูใชงาน 
โดยใชแบบประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนที่ผูวิจัยไดสรางข้ึน ซึ่งเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ดังนี้ 

 

 ระดับ  5  คะแนน  หมายถึง  คุณภาพดีมาก 
 ระดับ  4  คะแนน  หมายถึง  คุณภาพดี 
 ระดับ  3  คะแนน  หมายถึง  คุณภาพปานกลาง 
 ระดับ  2  คะแนน  หมายถึง  คุณภาพตองปรับปรุง 
 ระดับ  1  คะแนน  หมายถึง  คุณภาพใชไมได 
 

 และผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญมีเกณฑในการแปลความหมายคะแนน มีดังนี้ 
 

 คาเฉลี่ย  4.51 - 5.00  หมายถึง  คุณภาพดีมาก 
 คาเฉลี่ย  3.51 - 4.50  หมายถึง  คุณภาพดี 
 คาเฉลี่ย  2.51 - 3.50  หมายถึง  คุณภาพปานกลาง 
 คาเฉลี่ย  1.51 - 2.50  หมายถึง  คุณภาพตองปรับปรุง 

 คาเฉลี่ย  1.00 - 1.50  หมายถึง  คุณภาพใชไมได  
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 ในการประเมินคุณภาพของพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บและการ
สืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักส่ือเทคโนโลยีการศึกษา มศว ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑคุณภาพที่
ระดับ 3.51 ข้ึนไป 

5. นําระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายที่สรางเสร็จแลว
เสนอตอผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 3 ทาน ประเมินคุณภาพ 

6. ทําการปรับปรุงแกไขระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฯ ตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 

7. หลังจากที่ไดปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคน ตามขอแนะนํา
ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาเรียบรอยแลว จึงนําระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการ
สืบคนฯ ที่สรางข้ึนไปทําการทดลองกับกลุมตัวอยางจนไดคุณภาพตามเกณฑที่ต้ังไว 
 
วิธีการดําเนินการดําเนินการทดลอง 
 

 วิธีการดําเนินการดําเนินการทดลองเพื่อหาคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและ
การสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักส่ือเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูวิจัย
ไดแบงการทดลองไดดังนี้ 
 การทดลองคร้ังที่ 1 เปนการทดลองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 3 คน โดยใหผูใชงานใชระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถาย 1 คน ตอคอมพิวเตอร 1 เคร่ือง โดยผูวิจัย
ใชวิธีการสังเกต สัมภาษณและจดบันทึกปญหาจากการใชระบบฯ เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงแกไข 
 การทดลองคร้ังที่ 2 เพื่อทําการหาแนวโนมคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและ
การสืบคนฐานขอมูลภาพถาย โดยทดลองกับผูใชงาน 5 คน โดยใหผูใชงานใชระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถาย 1 คน ตอคอมพิวเตอร 1 เคร่ือง แลวผูวิจัยนําแบบประเมิน
คุณภาพสําหรับผูใชงาน ใหผูใชงานประเมิน แลวนําขอมูลไปหาแนวโนมคุณภาพโดยการหาคาเฉล่ีย 
และขอเสนอแนะนําไปปรับปรุงแกไขระบบฯ 
 การทดลองคร้ังที่ 3 เพื่อทําการหาคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคน
ฐานขอมูลภาพถาย โดยทดลองกับผูใชงาน 15 คน โดยใหผูใชงานใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บ
และการสืบคนฐานขอมูลภาพถาย 1 คน ตอคอมพิวเตอร 1 เคร่ือง แลวผูวิจัยนําแบบประเมินคุณภาพ
สําหรับผูใชงาน ใหผูใชงานประเมิน แลวนําขอมูลไปหาคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บ
และการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักส่ือเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยการหาคาเฉลี่ย 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะห 
 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติพื้นฐาน คาเฉล่ียเลขคณิต (พวงรัตน ทวีรัตน.  
2531: 145) 
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0 0.000 
0 0.000 
3 0.577 
0 0.000 
3 0.577 
0 0.000 
1 0.402 
7 0.346 

บสารสนเทศ
ในภาพรวมมี
งดานที่มีคาเ
เฉล่ีย 4.81 

เชี่ยวชาญที่มี
ายของสํานัก

ระดับ
ความคิด

 
คุณภาพดี
คุณภาพดี
คุณภาพดี
คุณภาพดี
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คุณภาพดี
คุณภาพ

คุณภาพดี
คุณภาพดี
คุณภาพดี

44 

ศเพื่อการ
มีคุณภาพ
เฉล่ียมาก

มีตอระบบ
กสื่อและ

บ 
ดเห็น 

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
พดี
ดีมาก
พดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก



45 
 

 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ความคิดเห็นของผู เ ช่ียวชาญตอระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา
จําแนกรายขอ สวนใหญมีคาเฉล่ีย 5.00 โดยขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ ความเหมาะสมของขนาด
ภาพถาย และความเหมาะสมของหนาจอ มีคาเฉลี่ย 4.33 
 จากการประเมินคุณภาพโดยผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาทําใหผูวิจัยทราบถึง
ขอบกพรองตางๆ ซึ่งผูวิจัยไดปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ดังนี้  

1. เพิ่มตัวแปรคําคนสําหรับกลุมรูปภาพในแตละในแตละกลุม 
2. แกไขคําที่สะกิดผิด 
3. ลบจํานวนรูปภาพที่มีการคลายกันโดยเลือกเอารูปใดรูปหนึ่ง 

 
 ผลการทดลองเพื่อหาคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคน
ฐานขอมูลภาพถายของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลันศรีนครินทรวิโรฒ 

ผูวิจัยไดดําเนินการทดลอง และวิเคราะหขอมูลตามวิธีการทางสถิติเพื่อหาคุณภาพ ของระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา 
ตามเกณฑคุณภาพที่ระดับ 3.51 ข้ึนไปปรากฏผลดังนี้ 

 

การทดลองครั้งที่ 1  
ผลการทดลองระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานัก

ส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา กับกลุมตัวอยาง จํานวน 3 คน ในการทดลองคร้ังที่ 1 พบวา ผูใชงาน
สามารถใชระบบและสืบคนภาพถายไดดี แตพบขอควรปรับปรุง คือ แกไขการซํ้ากันของภาพถายและ
การตั้งชื่อกลุมของภาพถาย และการจัดหมวดหมูภาพถาย ซึ่งผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขกอนนําไปทดลอง
คร้ังที่ 2  

 

การทดลองครั้งที่ 2  
ผลจาการนําระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสาํนกัส่ือ

และเทคโนโลยีการศึกษาที่ไดปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 5 คน เพื่อหา
แนวโนมคุณภาพของระบบสารสนเทศ พรอมทั้งหาขอบกพรองของระบบในดานตางๆ โดยใหผูใชงาน
ประเมินคุณภาพจากแบบประเมิน และสังเกตพฤติกรรมในขณะทดลอง ซึ่งปรากฏผลการทดลองดังนี้ 
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1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
      
10. 

 
 
 

ความ
ะการสืบคนฐ

ความคิ
พถายของสําน
ฉลี่ยและคาเบี

รางที่ 3  แส
สา
เท

ความคิ
อการจัดเก็บ

ของสํานกั
ความเหมาะ
ความถูกตอง
ความงายตอ
ความสะดวก
ความรวดเร็ว
ความงายตอ
ความเหมาะ
ความหลากห
ความเหมาะ
แท็ปเล็ต 
 ความเหมา
คอมพิวเตอร

 

คิดเห็นของ
ฐานขอมูลภา
คิดเห็นของผู
นักส่ือและเท
บี่ยงเบนมาตร

สดงคาเฉล่ีย 
ารสนเทศเพื
ทคโนโลยีการ ึ

คิดเห็นตอระ
บและการสบื
กสื่อและเทค
สมของการจั
งในการคนหา
อการคนหาขอ
กในการเขาถึง
วในการคนหา
อการนําภาพถ
สมของขนาด
หลายของภาพ
สมของขนาด

าะสมของขน
ร 

รวม

งผูใชงานใน
าพถายของส
ใชงานท่ีมีตอ
คโนโลยีการศึ
รฐาน รายละ

คาเบ่ียงเบน
พื่อการจัดเก็
ศึกษาจําแนก

ะบบสารสนเ
บคนฐานขอมู
คโนโลยีการศึ
ัดกลุมภาพถา
าขอมูลภาพถ
อมูลภาพถาย
ง ww.swu.ja
าภาพถาย
ถายไปใช
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 จากตารางที่ 3 ผลการทดลองหาแนวโนมคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและ
การสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา โดยภาพรวมคุณภาพอยูในระดับดี 
มีคาเฉลี่ย 4.26 ซึ่งขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความถูกตองในการคนหาขอมูลภาพถาย ความ
หลากหลายของภาพถาย ความเหมาะสมของขนาดหนาจอเมื่อแสดงในคอมพิวเตอร มีคาเฉลี่ย 4.60 
รองลงมา คือ ความเหมาะสมของการจัดกลุมภาพถาย ความงายตอการคนหาขอมูลภาพถาย ความ
สะดวกในการเขาถึง www.swu.jalbum.net ความรวดเร็วในการคนหาภาพถาย ความงายตอการนํา
ภาพถายไปใช ความเหมาะสมของขนาดภาพถายที่นําไปใช และความเหมาะสมของขนาดหนาจอ        
เม่ือแสดงในแท็ปเล็ต มีคาเฉลี่ย 4.40 และ  4.00 ตามลําดับ แสดงวาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บ
และการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มีแนวโนมของคุณภาพ
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 3.51 
 

การทดลองครั้งที่ 3  
ผลจากการนําระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานัก

ส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาไปทดลองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 15 คน เพื่อหาคุณภาพระบบ
สารสนเทศ ซึ่งปรากฏผลการทดลอง ดังนี้ 
 

ความคิดเห็นของผูใชงานในการประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บ
และการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  

ความคิดเห็นของผูใชงานท่ีมีตอระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูล
ภาพถายของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา ดานการใชงาน www.swu.jalbum.net โดยแจกแจง
คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4 
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4.20
4.40
4.00
4.40
4.13

4.33

4.33 

พบวา ความคิ
อและเทคโนโ
มเหมาะสมข
ภาพถาย ควา
องภาพถาย  ค
net ความเหม
ามเหมาะสมข
3 ตามลําดับ
และเทคโนโล

มคิดเห็นของ
อมูลภาพถา

S.D. 

0.507 
0.640 
0.507 
0.617 
0.676 
0.828 
0.926 
0.632 
0.516 

0.617 

0.137 

คิดเห็นตอระบ
ลยีการศึกษา
ของการจัดกลุ
มงายตอการ
ความเหมาะส
มาะสมของข
ของขนาดหน
บ แสดงวาระบ
ลยีการศึกษา 

งผูใชงานที่มี
ายของสํานัก

ระด
ความคิ

คุณภาพ
คุณภาพ
คุณภ
คุณภ
คุณภ
คุณภ
คุณภ
คุณภ
คุณภ

คุณภ

คุณภ

บบสารสนเทศ
า ในภาพรวม
ลุมภาพถาย มี
รคนหาขอมูล
สมของขนาด
นาดหนาจอเ
นาจอเมื่อแสด
บบสารสนเทศ
มีคุณภาพตา
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ตอระบบ
กสื่อและ

ดับ 
คิดเห็น 

พดีมาก
พดีมาก
ภาพดี
ภาพดี
ภาพดี
ภาพดี
ภาพดี
ภาพดี
ภาพดี

ภาพดี

ภาพดี 

ศเพื่อการ
มคุณภาพ
มีคาเฉล่ีย 
ภาพถาย 
ภาพถาย
เมื่อแสดง
ดงในแท็ป
ศเพื่อการ
ามเกณฑ
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 

การดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาและหาคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย               
ศรีนครินทรวิโรฒ ใหมีมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด 3.51 ข้ึนไป 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 

 เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูล
ภาพถายของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใหมีมาตรฐานตาม
เกณฑที่กําหนด 3.51 ข้ึนไป 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 

ไดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักส่ือและ
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีคุณภาพและเปนแนวทางในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลชนิดอ่ืนๆ ตอไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 

 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
ประชากร หมายถึง ผูใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน ไดแก ผูบริหาร

คณาจารย และเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 1,187 คน 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรของสํานักส่ือเทคโนโลยีการศึกษา และ

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 23 คน ไดมาโดยการเลือกอยางเจาะจง
และแบงเปน 3 กลุมดังนี้ 

1. ใชทดลองคร้ังที่ 1 จํานวน 3 คน 
2. ใชทดลองคร้ังที่ 2 จํานวน 5 คน 
3. ใชทดลองคร้ังที่ 3 จํานวน 15 คน 
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ตัวแปรที่จะศึกษา 
 

 ตัวแปรตน คือ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของ 
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการ
สืบคนฐานขอมูลภาพถายของ สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ       
โดยผูใชงาน 

 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย 
  1. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักส่ือและ 
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 2. แบบประเมินระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฯ แบงเปน 2 ดาน ไดแก 
  2.1 แบบประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฯ สําหรับ
ผูเชี่ยวชาญ 
  2.2 แบบประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฯ สําหรับ
ผูใชงาน 
   
การดําเนินการทดลองเพ่ือหาคุณภาพ 
 

 วิธีการดําเนินการดําเนินการทดลองเพื่อหาคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและ
การสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักส่ือเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ       
ผูวิจัยไดแบงการทดลองได ดังนี้ 
 การทดลองครั้งที่ 1  เปนการทดลองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 3 คน โดยใหผูใชงานใช
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถาย 1 คน ตอคอมพิวเตอร 1 เคร่ือง  
โดยผูวิจัยใชวิธีการสังเกต สัมภาษณและจดบันทึกปญหาจากการใชระบบฯ เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงแกไข 
 การทดลองคร้ังที่ 2  เพื่อทําการหาแนวโนมคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บ
และการสืบคนฐานขอมูลภาพถาย โดยทดลองกับผูใชงาน 5 คน โดยใหผูใชงานใชระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถาย 1 คน ตอคอมพิวเตอร 1 เคร่ือง แลวผูวิจัยนําแบบ
ประเมินคุณภาพสําหรับผูใชงาน ใหผูใชงานประเมิน แลวนําขอมูลไปหาแนวโนมคุณภาพโดยการหา
คาเฉลี่ย และขอเสนอแนะนําไปปรับปรุงแกไขระบบฯ 
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 การทดลองครั้งที่ 3  เพื่อทําการหาคุณภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บและการ
สืบคนฐานขอมูลภาพถาย โดยทดลองกับผูใชงาน 15 คน โดยใหผูใชงานใชระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถาย 1 คน ตอคอมพิวเตอร 1 เคร่ือง แลวผูวิจัยนําแบบประเมิน
คุณภาพสําหรับผูใชงาน ใหผูใชงานประเมิน แลวนําขอมูลไปหาคุณภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักส่ือเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
โดยการหาคาเฉลี่ย 
 
สรุปผลการวิจัย  
 

จากการวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถาย
ของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สรุปผลการวิจัยได ดังนี้  

1. ไดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักส่ือและ
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีคุณภาพ 

2. ผลการประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคน โดยผูใชงาน 
ปรากฏผลวามีคุณภาพอยูในระดับดี (มีคาเฉลี่ย 4.33) 

 
อภิปรายผล 
 

จากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของ 
สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา ผลการประเมินคุณภาพของ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคน โดยผูเช่ียวชาญเทคโนโลยีการศึกษามีคุณภาพอยูใน
ระดับดีมากมีคาเฉลี่ย 4.87 และผลการประเมินคุณภาพของผูใชงานมีคุณภาพอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 
4.33 ซึ่งสามารถอภิปรายผลได ดังนี้  
 1. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคน ไดดําเนินการสรางตาม
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดการฐานขอมูลและหลักการ
ออกแบบเว็ปไซต รวมทั้ง ดําเนินการตามหลักการวิจัยและพัฒนา โดยมีการวางแผน ลําดับข้ันตอน       
ในการพัฒนาอยางเปนระบบ มีการแกไขปรับปรุงขอบกพรองตางๆ ตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ             
ซึ่งทําใหไดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักส่ือและ
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 
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 2. ผลการประเมินระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของ 
สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคุณภาพอยูในระดับดี มีคาฉล่ีย
4.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 3.51 ที่กําหนดไว ทั้งนี้ เนื่องจากผูวิจัยไดทําการการวิเคราะห สังเกต 
พฤติกรรมการใชระบบสารสนเทศทั่วไปของผูใชงาน กอนเร่ิมดําเนินการออกแบบระบบใหมีความ
สอดคลองกับพฤติกรรมการใชงาน ทําใหระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูใชงานในดานการคนหาภาพถายไดอยางสะดวก และการดาวโหลด
ภาพถายเพื่อนําใชในกิจกรรมตางๆ รวมถึงการสงตอภาพถายเขาไปในระบบสังคมออนไลน 

3. จากการสังเกตพฤติกรรมของผูใชงาน พบวา ผูใชงานรูสึกพอใจกับการลักษณะการ
ออกแบบหนาจอของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนที่เหมาะสมกับการใชงานดวย
คอมพิวเตอร และใชงานผานหนาจอแท็ปเล็ต และโทรศัพทมือถือ 

สรุปไดวา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักส่ือ
และเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่พัฒนาข้ึนในคร้ังนี้มีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนด 3.51 ข้ึนไป สามารถนําไปใชในการจัดกิจกรรมของสํานักส่ือและเทคโนโลยี
การศึกษา รวมทั้งหนวยงานอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดอยางมีคุณภาพ  

 
ขอเสนอแนะ 
  

จากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของ 
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้  

ขอเสนอแนะทั่วไป  
1. ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคน นอกจากจะตองมีความรู

เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชสรางระบบฐานขอมูล โปรแกรมสําหรับออกแบบกราฟฟกแลว        
ยังตองอาศัยความรูดานศิลปะการออกแบบ และจิตวิทยาผูบริโภค ซึ่งจะทําใหระบบสารสนเทศ         
เพื่อการจัดเก็บและการสืบคนที่พัฒนาข้ึนมีคุณภาพ เปนที่พึงพอใจสําหรับผูใชงานมากยิ่งข้ึน  

2. ในการสรางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคน ควรมีการวางแผนการ
ดําเนินการอยางเปนระบบมีการพัฒนาตามข้ันตอนของการวิจัยและพัฒนา และข้ันตอนการออกแบบ
ระบบสารสนเทศอยางเปนข้ันเปนตอน ซึ่งจะทําใหระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคน       
มีความถูกตองของเขตขอมูลและความสะดวกในการสืบคน จนนําไปสูผลการใชงานอยางมีคุณภาพ
ตอไป 

3. หลังจากการดําเนินกิจกรรมบันทึกภาพของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาในแตละคร้ัง 
ควรมีการคัดเลือกรูปภาพที่เหมาะสมเพื่อการจัดเก็บเปนฐานขอมูล เพื่อลดความซํ้าซอนของภาพถาย 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย  
 

ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลประเภทวิดีทัศน
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตอไป 
  



54 
 

บรรณานุกรม 
 
 

ไชยยศ  เรืองสุวรรณ. (2526). เทคโนโลยีการศึกษา : หลักการและแนวทางปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : 
 ไทยวัฒนาพานิช. 
 
 . (2533). เทคโนโลยีการศึกษา : ทฤษฎีและการวิจัย. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร. 
 
ถนอมพร  เลาหจรัสแสง. (2541). คอมพิวเตอรชวยสอน.กรุงเทพฯ : ภาควิชาโสตทัศนศึกษา 
 คณะครุศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
 
ทวีศักด์ิ  กาญจนสุวรรณ. (2546). Multimedia ฉบับพื้นฐาน.กรุงเทพฯ: เคพีที คอมพแอนด คอนซัลท.  
 
ทักษิณา  สวนานนท. (2539). พจนานุกรมศัพทคอมพิวเตอร.กรุงเทพฯ: วี.ที.ซี.คอมมินิเคช่ัน.  
 
มนัส  บุญประกอบ. (2540, มิถุนายน).ส่ือประสมยุคคอมพิวเตอร.บรรณศาสตร. 12 (1): 10-15. 
 
สุชาดา  กีระนันทน.  (2541). เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ: ขอมูลในระบบสารสนเทศ. กรุงเทพฯ:  
 โรงพิมพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
 
ยืน  ภูวรวรรณ. (2535, มีนาคม).เทคโนโลยีมัลติมีเดีย.ไมโครคอมพิวเตอร. (80): 215-216 
 
Borg, R. Water; & Gall, Meredith Damien.(1989). Educational Research, 3rd ed. NewYork:  
 Longman. 
 
Gay, L.R. & Diehl, P.L. (1976).Education Research Competencies for Analysis and  
 Application. New  York: Merrill Publishing Company. (1992).Research Methods for  
 Business and Management. New York: Macmillan. 
 
 



55 
 

CIS 105 -- Survey of Computer Information Systems.  (n.d.).  Essential Concepts and 
 Terminology – Study Unit 13.  Information system.   Retrieved September 8, 2005 
 from  http://www.jqjacobs.net/edu/cis105/concepts/CIS105_concepts_13.html 
 
FAO Corporate Document Repository.  (1998).  Information system.  Guidelines for the 
 Routine Collection of Capture Fishery Data.  Annex 5 Glossary.  Retrieved September 
 8, 2005 from http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/ 
 DOCREP/003/X2465E/x2465e0h.htm 
 
 Information system. (2005).  Retrieved September 8, 2005  
 From http://en.wikipedia.org/wiki/Information_system 
 
Laudon, K.C. &Laudon, J. P.  (2001).  Essentials of management information systems: 
 Organization and technology in the enterprise. 4th ed. Upper Saddle River,  
 NJ:Prentice Hall. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการประเมิณคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บ 
และการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของ  

สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญในการประเมิณคุณภาพ 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมลูภาพถาย 

ของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 
 

1. อาจารยธนกร  ขันทเขตต อาจารยประจําวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
2. นายพัฒนา  จัตวานิล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ชํานาญการ) 
  สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
3. อาจารยถนอมศักด์ิ  ศรีจันทรา อาจารยประจําสํานักนวัตกรรมการเรียนรู 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ข 
 

สําเนาหนังสอืขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญ 
แบบประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคน สําหรับผูเชีย่วชาญ 
แบบประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคน สําหรับผูใชงาน 
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                     บันทึกขอความ 

สวนราชการ   สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา โทร. 15404 
ที่  ศธ 0519.22.01/             วันที่            มกราคม  2556 

เรื่อง   ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญ 

เรียน     ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
   

เนื่องดวย นายสุรเชษฐ  มีฤทธ์ิ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดฝายผลิตส่ือการเรียนรู 
สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา ไดรับอนุมัติใหทําวิจัยจากงบประมาณเงินรายไดประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 เร่ือง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูล
ภาพถายของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ฤทธิชัย  ออนมิ่ง เปนผูรวมวิจัย 

ในการนี้ สํานักส่ือฯ พิจารณาแลวเห็นวา นายพัฒนา จัตนาวิล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
ระดับ 6 เปนผูที่มีความรูความสามารถในดานเทคโนโลยีการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหบุคคลดังกลาว เปนผูเช่ียวชาญตรวจระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จักขอบพระคุณยิ่ง 

 
     
  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฤทธิชัย  ออนมิ่ง) 
 ผูอํานวยการสํานักสื่อและเทคโนโลยกีารศึกษา 
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                     บันทึกขอความ 

สวนราชการ   สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา โทร. 15404 
ที่  ศธ 0519.22.01/             วันที่            มกราคม  2556 

เรื่อง   ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญ 

เรียน      คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 
 

เนื่องดวย นายสุรเชษฐ  มีฤทธ์ิ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดฝายผลิตส่ือการเรียนรู 
สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา ไดรับอนุมัติใหทําวิจัยจากงบประมาณเงินรายไดประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 เร่ือง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูล
ภาพถายของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ฤทธิชัย  ออนมิ่ง เปนผูรวมวิจัย 

ในการนี้ สํานักส่ือฯ พิจารณาแลวเห็นวา อาจารยธนกร ขันทเขตตเปนผูที่มีความรู
ความสามารถในดานเทคโนโลยีการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหบุคคลดังกลาว เปนผูเช่ียวชาญตรวจระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จักขอบพระคุณยิ่ง 

 
     
  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฤทธิชัย  ออนมิ่ง) 
 ผูอํานวยการสํานักสื่อและเทคโนโลยกีารศึกษา 
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                     บันทึกขอความ 

สวนราชการ   สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา โทร. 15404 
ที่  ศธ 0519.22.01/             วันที่            มกราคม  2556 

เรื่อง   ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญ 

เรียน      ผูอํานวยการสํานักนวัตกรรมการเรียนรู 
 

เนื่องดวย นายสุรเชษฐ  มีฤทธ์ิ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดฝายผลิตส่ือการเรียนรู 
สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา ไดรับอนุมัติใหทําวิจัยจากงบประมาณเงินรายไดประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 เร่ือง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูล
ภาพถายของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ฤทธิชัย  ออนมิ่ง เปนผูรวมวิจัย 

ในการนี้ สํานักส่ือฯ พิจารณาแลวเห็นวา อาจารย ดร.ถนอมศักด์ิ ศรีจันทรา เปนผูที่มี
ความรูความสามารถในดานเทคโนโลยีการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหบุคคลดังกลาว เปนผูเช่ียวชาญตรวจระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จักขอบพระคุณยิ่ง 

 
     
  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฤทธิชัย  ออนมิ่ง) 
 ผูอํานวยการสํานักสื่อและเทคโนโลยกีารศึกษา 
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 แบบประเมินคุณภาพ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูล
ภาพถายของสํานกัสื่อและเทคโนโลยกีารศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 โดยผูเชี่ยวชาญ 
 
คําชี้แจง   แบบประเมินประคุณภาพชุดนี้จัดทําข้ึนเพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบโครงการวิจัย 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักส่ือและ
เทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 แบงออกเปน 3 ตอน คือ 
 ตอนที่  1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพผูเชี่ยวชาญ 
 ตอนที่  2  ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
 ตอนที่  3  ขอเสนอแนะ 

 

ตอนท่ี 1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพผูเชี่ยวชาญ 
  กรุณาทําเคร่ืองหมาย ลงใน  หนาขอความที่ตรงกับความจริง และเติมคําหรือ
ขอความลงในชองวาง 

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

5.   มีประสบการณดานเทคโนโลยีการศึกษา เปนเวลา........................ป 
 

ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญของผูเชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพ 
1. กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองประเมิน 5 ระดับ ตามความคิดเห็นของทาน 

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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คําชี้แจง   กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ()  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 
 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ดีมาก 
 
 

(5) 

ดี 
 
 

(4) 

ปาน
กลาง 

 
(3) 

ตอง 
ปรับ 
ปรุง 
(2) 

ใช 
ไมได 

 
(1) 

1.  ดานการออกแบบระบบ 
1.1  ความเหมาะสมของการจัดกลุมภาพถาย 

  

1.2  ความถูกตองในการคนหาขอมูลภาพถาย   
1.3  ความงายตอการใชงาน   

2.  ดานการใชงานระบบ 
2.1  ความสะดวกในการเขาถึง www.swu.jalbum.net 

  

2.2  ความรวดเร็วในการคนหาภาพถาย   
2.3  ความงายในการคนหาภาพถาย   
2.4  ความเหมาะสมของขนาดภาพถาย   
2.5  ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร   
2.6  ความเหมาะสมของหนาจอ   
2.7  ความเหมาะของขนาดตัวอักษร   

 
ตอนท่ี  3  ขอเสนอแนะ 

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

 
 

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

 วันที่.........../............./............. 
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 แบบประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสบืคนฐานขอมูลภาพถาย
ของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 โดยผูใชงาน 
 
คําชี้แจง  แบบประเมินประคุณภาพชุดนี้จัดทําข้ึนเพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบโครงการวิจัย 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักส่ือและ
เทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 แบงออกเปน 3 ตอน คือ 
 ตอนที่  1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพผูใชงาน 
 ตอนที่  2  ความคิดเห็นของผูใชงาน 
 ตอนที่  3  ขอเสนอแนะ 

 

ตอนท่ี 1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพผูใชงาน 
  กรุณาทําเคร่ืองหมาย ลงใน  หนาขอความที่ตรงกับความจริง และเติมคําหรือ
ขอความลงในชองวาง 

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

5.   มีประสบการณในการใชขอมูลภาพถายของสํานักส่ือฯ มศว เปนเวลา...........ป 
 

ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นของผูใชงานในการประเมินคุณภาพ 
1. กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองประเมิน 5 ระดับ ตามความคิดเห็นของทาน 

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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คําชี้แจง   กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ()  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 
 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ดี
มาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

ตอง
ปรับปรุง 

(2) 

ใช
ไมได 
(1) 

ดานการใชงาน www.swu.jalbum.net 
1. ความเหมาะสมของการจัดกลุมภาพถาย 

  

2. ความถูกตองในการคนหาขอมูลภาพถาย   
3. ความงายตอการคนหาขอมูลภาพถาย   
4. ความสะดวกในการเขาถึง www.swu.jalbum.net   
5. ความรวดเร็วในการคนหาภาพถาย   
6. ความงายตอการนําภาพถายไปใช   
7. ความเหมาะสมของขนาดภาพถายที่นําไปใช   
8. ความหลากหลายของภาพถาย   
9. ความเหมาะของขนาดหนาจอเมื่อแสดงในแท็ปเล็ต   
10. ความเหมาะของขนาดหนาจอเมื่อแสดงในคอมพิวเตอร   

 
ตอนท่ี  3  ขอเสนอแนะ 

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

 
 

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

 วันที่.........../............./............. 
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ภาคผนวก ค 
 

ตัวอยางระบบสารสนเทศเพือ่การจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถาย 
ของสํานกัส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ประวัติการศึกษา ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัฒฑิต สาขาศิลปกรรรมออกแบบนิเทศศิลป  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 ปริญญาโท การศึกษามหาบัฒฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา  
 คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
สถานที่ทํางาน สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ชื่อ-สกุล ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฤทธิชัย  ออนมิ่ง 
 
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเวชนิทัศน คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล 
 มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ปริญญาโท  สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
สถานที่ทํางาน สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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