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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและ
การสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให
มีคุณภาพภาพ
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับการใชภาพถาย
ของสํ า นั ก สื่ อ และเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา ประกอบไปด ว ย บุ ค ลากรของสํ า นั ก สื่ อ และเทคโนโลยี
การศึกษาและสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 23 คน ที่ไดมาโดยใช วิธีการ
เลือกอยางเจาะจง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูล
ภาพถายของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา แบบประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดเก็บ
และการสืบคน สําหรับผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา และสารสนเทศ และแบบประเมินคุณภาพ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคน สําหรับผูสืบคนภาพถายสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
คือ รอยละ และ คาเฉลี่ย
ผลการวิจัยพบวา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของ
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก

ข

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
รายงานการวิ จั ย นี้ เ สร็ จ สมบู ร ณ ไ ด โ ดยได รั บ ทุ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย จากงบประมาณ
เงินรายไดสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผูวิจัยขอขอบพระคุณ อาจารยธนกร ขันทเขตต อาจารยประจําวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายพัฒนา จัตวานิล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ชํานาญการ) สํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา อาจารยประจําสํานัก
นวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ไดชวยใหความกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจ
เครื่อ งมือ วิ จั ย และตรวจสอบรายงานวิจั ย ฉบั บ สมบู รณ ให มี ความสมบูร ณ ยิ่ง ขึ้น และขอขอบคุ ณ
ผูบริหารบุคลากรสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาทุกทาน ที่ใหความชวยเหลือในการจัดทําวิจัยครั้งนี้
เปนอยางดี ทายนี้ ผูวิจัยขอขอบพระคุณ คุณพอ และคุณแมผูซึ่งใหชีวิตและอบรมสั่งสอนใหความ
สนับสนุนเรื่องการศึกษามาโดยตลอด ขอขอบคุณกําลังใจจากครอบครัว ซึ่งเปนที่รักยิ่งของผูวิจัย
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทในการบริหารจัดการหนวยงานและมีผล
ต อการดํ า รงค ชี วิต ของมนุ ษ ย ม ากยิ่ ง ขึ้ น ทั้ง ในชี วิต ประจํ า วัน และในการปฏิบั ติง านซึ่ ง ในแตล ะวั น
บุ ค คลากรประจํ า หน ว ยงานต า งๆ จํ า เป น ต อ งรั บรู ข า วสารเพื่ อ วางแผนการทํ า งานจํ า เป น ต อ งใช
คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเพื่อชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน รวมถึงการการใช
ระบบฐานขอมูลประเภทตางๆ เปนเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจ การวางแผน และการปฏิบัติงานให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การนําเทคโนโลยีที่เขามาชวยจัดการกระบวนการดังกลาว เรียกวาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology) หรือที่เรียกสั้นๆ วา ไอที คําวาเทคโนโลยีสารสนเทศมาจาก
คําวา เทคโนโลยี และ สารสนเทศ รวมเขาไวดวยกัน ดังนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเปนการนําเอา
ความรูดานวิทยาศาสตรมาพัฒนาเปนองคความรูใหม เพื่อนํามาประยุกตและจัดการสารสนเทศเพื่อใช
ใหเกิดประโยชนไดมากที่สุด โดยอาศัยเทคโนโลยี คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีทางการสื่อสารและ
โทรคมนาคมเขามาชวย ตลอดจนอาศัยความรูในการดําเนินการตามขั้นตอนของงานระบบสนเทศ
ตั้งแตการแสวงหา การวิเคราะหการจัดเก็บ รวมถึงการจัดการ เผยแพรแลกเปลี่ยนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ความถูกตอง และความรวดเร็วทันตอการนํามาใชดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนหนวยงานที่มุงผลิต
และให ก ารบริ ก ารสื่ อ และเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาที่ ทัน สมัย เพื่ อ สนั บ สนุ น ให ก ารเรี ย นการสอนและ
กิจกรรมตางๆ ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพบนฐานงานวิจัย
และพัฒนาใหมีคุณภาพในระดับสากล ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามปณิธานที่ตั้งไว สํานักสื่อ
และเทคโนโลยีทางการศึกษาจึงไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร 15 ป (พ.ศ. 2554-2568) ขึ้น โดย
มียุทธศาสตรการดําเนินงานที่สําคัญนั่นคือ พัฒนาสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาใหเปนหนวยงาน
ผลิตสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ตาม
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และพัฒนา สํานักสื่อฯ เปนแหลงทรัพยากรการเรียนรูรวมทั้งพัฒนา
สํานักสื่อฯ เปนคลังฐานขอมูลประวัติศาสตร ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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จากการดําเนินงานตลอดระยะเวลากวา 10 ปที่ผานมาสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาได
บั น ทึก ภาพถ า ยกิจ กรรมตา งๆ ที่ เ กิ ดขึ้น ทั้ง ในและภายนอกมหาวิท ยาลั ย อาทิเ ชน งานวั น สมเด็ จ
พระเทพฯ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ งานพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน งาน มศว วิชาการ
งานประชุม สัมมนา ทั้งทางวิชาการและการบริหาร ตลอดจนกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย เปนตน
ทําใหสํานักสื่อฯ มีภาพถายจํานวนมากเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป ประกอบกับการจัดเก็บในปจจุบัน ไม
เอื้อตอการคนหาไดอยางรวดเร็วทําใหการคนหาภาพถายเพื่อนําไปใชมีความยุงยาก จากสภาพปญหา
ดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูล
ภาพถายของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาขึ้น เพื่อประกอบการดําเนินกิจกรรมและอํานวยความ
สะดวกใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย และหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยใหสามารถสืบคนฐานขอมูล
ภาพถายที่มีความถูกตอง รวดเร็ว และนําไปใชไดอยางมีประสิทธภาพ โดยคณะผูวิจัยจะดําเนินการ
จั ด ระบบตามกระบวนการและขั้ น ตอนของการพั ฒ นาระบบสารสนเทศ และใช คุ ณ สมบั ติ ข อง
ฐานขอมูลในการจัดการกับขอมูลที่มีอยูเปนจํานวนมาก ซึ่งจะทําใหการนําขอมูลมาใชสําหรับการผลิต
สื่อการเรียนรู และใหการบริการสื่อของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค
ที่ไดตั้งไว

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานัก
สื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. เพื่อประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูล
ภาพถายของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความสําคัญของงานวิจัย
1. ไดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทีม่ คี ุณภาพ
2. ทําใหผูบริหารคณะจารยและเจาหนาที่องมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสามารถคนหา
ภาพถายกิจกรรมตางๆ ในคลังภาพถายของสํานักสื่อและเทคโนโลยีกการศึกษาไดอยางรวดเร็ว
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
1.1 ประชากร หมายถึง ผูใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น ไดแก
ผูบริหารคณาจารยและเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 1,187 คน
1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรของสํานักสื่อเทคโนโลยีการศึกษา และ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 23 คน ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
และแบงเปน 3 กลุมดังนี้
1.2.1 ใชทดลอง ครั้งที่ 1 จํานวน 3 คน
1.2.2 ใชทดลอง ครั้งที่ 2 จํานวน 5 คน
1.2.3 ใชทดลอง ครั้งที่ 3 จํานวน 15 คน
2. ตัวแปรที่จะศึกษา
2.1 ตัวแปรตน
คือระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักสื่อ
และเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.2 ตัวแปรตาม
คือคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถาย
ของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักสื่อ
และเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังภาพ
ทฤษฏีวงจรการพัฒนาระบบ
(System Development Life Cycle: SDLS)

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูล
ภาพถายของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คุณภาพระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดเก็บและการสืบคน
ฐานขอมูลภาพถายของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

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

นิยามศัพท
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคน หมายถึง ระบบการจัดเก็บขอมูลภาพถาย
ทั้งอดีตและปจจุบันของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยสามารถ
คนหาภาพถายไดอยางรวดเร็วผานการจัดการของระบบคอมพิวเตอร
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ หมายถึง การสรางฐานขอมูลภาพถายในลักษณะคลังภาพที่
มีการจัดเก็บและการสืบคนอยางเปนระบบผานเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขายโดยฐานขอมูลนี้
ตองผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานระบบสารสนเทศผยูในระดับดีขึ้นไปและผานการทดลองใช
จนมีคุณภาพดีตามเกณฑที่ตั้งไว
3. ผูเชี่ยวชาญ หมายถึง ผูมีความรูความสามารถทางดานการสรางฐานขอมูลสารสนเทศ
สําเร็จการศึกษาทางดานเทคโนโลยีการศึกษา หรือมีประสบการณในทํางานดานเทคโนโลยีการศึกษา
ตามเกณฑดังนี้ ปริญญาตรีมีประสบการณอยางนอย 8 ป ปริญญาโท มีประสบการณอยางนอย 5 ป
และปริญญาเอก มีประสบการณอยางนอย 3 ป
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคน
ฐานขอมูลภาพถายของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีเนื้อหาดังนี้
1. เอกสารที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา
1.1 ความหมายของการวิจัยและพัฒนา
1.2 องคประกอบของการวิจัยและพัฒนา
1.3 ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา
1.4 ความแตกตางระหวางวิจัยและพัฒนากับวิจัยประเภทอื่นๆ
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

เอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนา
1. ความหมายของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development (R&D))
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เปนการวิจัยประเภทหนึ่ง ซึ่งมี
นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายไว เชน
บอรกและกอลล (Borg and Gall. 1989: 782) ไดใหความหมายของการวิจัยและพัฒนา
วา เปน กระบวนการพั ฒ นาและนํ า มาซึ่ ง เหตุผ ลของผลผลิ ตทางการศึ ก ษา โดยผลผลิ ตนี้ จ ะไม ไ ด
หมายถึงเฉพาะตํารา ฟลม หรือโปรแกรมคอมพิวเตอรเทานั้น แตยังหมายรวมถึงวิธีการและโปรแกรม
การศึกษา จุดเนนของการวิจัยและพัฒนา คือ การพัฒนาโปรแกรมที่จะใหเกิดระบบการเรียนรู ซึ่งรวมถึง
การพัฒนาอุปกรณและการฝกอบรมบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน
เกยและดิวอี้ (Gay and Diehl. 1992: 10 -11) ไดกลาวถึงการวิจัยและพัฒนาวาเปนการ
พั ฒ นาผลผลิตสํา หรั บใช ภ ายในโรงเรีย น ซึ่ ง ผลผลิตจากการวิจั ยและพัฒ นายัง หมายรวมถึง วัส ดุ
อุปกรณตางๆ ที่ใชในการฝกอบรม วัสดุอุปกรณที่ใชในการเรียนรู การกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
สื่อการสอน และระบบการจัดการ การวิจัยและพัฒนายังครอบคลุมถึงการกําหนดจุดประสงค ลักษณะ
ของบุคคลและระยะเวลาและผลผลิตที่พัฒนาจากการวิจัยและพัฒนาจะเปนไปตามความตองการและ
ขึ้นอยูกับรายละเอียดที่ตองการ
ดังนั้น การสรางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของ
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แลวนําไปทดลองใชจนกวาจะได
คุณภาพดี จึงเปนงานวิจัยเชิงพัฒนา ซึ่งจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการนํา
ภาพถ า ยไปใช ป ระโยชน ใ นกิ จ กรรมต า งๆ และเป น ประโยชน ท างด า นข อ มู ล ประวั ติ ศ าสตร ข อง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอีกดวย
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2. องคประกอบของการวิจยั และพัฒนา
จากการศึกษาเอกสาร พบวา การวิจัยและพัฒนา มีองคประกอบหลัก 4 องคประกอบ คือ
1. ผูตองการใชผลการวิจัยและพัฒนา ไดแกผูที่ตองการวิทยาการใหมจากการวิจัยและ
พัฒนาไปใชงาน ซึ่งผูตองการใชผลการวิจัยจะเปนผูกําหนดเปาหมายของการวิจัยแตละครั้ง
2. นักวิจัย ไดแก ผูทําวิจัย มีหนาที่วางแผนการวิจัยใหตอบสนองความตองการของผูใช
ในการหาคําตอบ เพื่อแกปญหาแกผูที่จะนําไปใช
3. สถาบันที่ใหการสนับสนุนทุนในการวิจัย ไดแก หนวยราชการ องคการธุรกิจเอกชนตางๆ
4. ส ง เสริ ม การการวิ จั ย และพั ฒ นา ได แ ก ป จ จั ย ส ง เสริ ม ต า งๆ เช น ห อ งสมุ ด และ
แหลงสารนิเทศสําหรับเตรียมขอมูลในการวิจัย
ซึ่ง 4 องคประกอบนี้ผูวิจัยนํามาเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จั ด เก็ บ และการสื บ ค น ฐานข อ มู ล ภาพถ า ยของสํ า นั ก สื่ อ และเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒตอไป
3. ขั้นตอนของการดําเนินการวิจัยและพัฒนา
บอรก (Borg. 1981: 222 - 223) ไดอธิบายขั้นตอนที่สําคัญของการวิจัยและพัฒนาไว
10 ขั้นตอน ดังนี้
1. วิ จั ย และเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ที่ จ ะทํ า การพั ฒ นา (Research and Information
Collecting) โดยรวมถึงการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และสังเคราะหขอมูลจากแหลงตางๆ
2. ขั้นการวางแผนการวิจัยและพัฒนา (Planning) รวบรวมทักษะที่ตองการ กําหนด
วัตถุประสงคของการใชผลผลิต ประมาณการคาใชจายกําลังคนและระยะเวลาที่ตองการใชเพื่อศึกษา
ความเปนไปไดและพิจารณาผลสืบเนื่องจากผลผลิต
3. ขั้ น พั ฒ นารู ป แบบของผลผลิ ต เบื้ อ งต น (Development of Preliminary Form of
Product) ในขั้นการพัฒนารูปแบบนี้จะเปนขั้นตอนการออกแบบและจัดทําผลผลิตทางการศึกษาที่ได
กําหนดเอาไว เชน ตองออกแบบหลักสูตร เตรียมวัสดุอุปกรณ คูมือ เอกสารและแบบทดสอบ
4. การทดสอบภาคสนามเบื้องตน (Preliminary Field Testing) โดยการนําเอาผลผลิตที่
ออกแบบและจัดเตรียมไวไปทําการทดลองใชเพื่อทดสอบคุณภาพโดยทดสอบกับโรงเรียนจํานวน 1 – 3
โรงเรียน ใชกลุมตัวอยางขนาดเล็กประมาณ 6 - 12 คน ทําการประเมินผลโดยการใชแบบสอบถาม
การสังเกตและการสัมภาษณ รวบรวมขอมูลแลวนํามาสังเคราะห
5. ขั้นปรับปรุงผลผลิต (Main Product Revision) นําผลผลิตซึ่งไดรับการเสนอแนะจาก
ผลของการทดสอบภาคสนามเบื้องตนมาพิจารณาปรับปรุงใหม เชน การปรับดานภาษา กระบวนการ
หรือขอบกพรองอื่นๆ ที่คาดไมถึง
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6. การทดสอบภาคสนาม (Main Field Testing) การดําเนินตามขั้นตอนนี้ จะนําผลผลิต
ที่ทําการปรับปรุงไปแลวไปทําการทดลอง เพื่อการทดสอบหาคุณภาพของผลผลิตตามวัตถุประสงค
โรงเรียนที่ใชจํานวน 5 - 15 โรงเรียน ใชกลุมตัวอยางประมาณ 30 - 100 คน ทําการประเมินผลใน
เชิ ง ประมาณในลั ก ษณะทํ า การทดสอบก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย น นํ า ผลที่ ไ ด ไ ปเปรี ย บเที ย บกั บ
วัตถุประสงคของการใชผลผลิต อาจจะมีกลุมควบคุมการทดลองหรือไมก็ได
7. ปฏิบัติการปรับปรุงผลผลิต (Operational Product Revision) ดําเนินการปรับปรุง
ผลผลิตตามขอคนพบปญหาอุปสรรค จากผลการทดสอบภาคสนาม
8. ปฏิ บั ติ ก ารทดสอบภาคสนาม (Operational Field Testing) ทํ า การทดลองเพื่ อ
ทดสอบคุณภาพของการใชงานผลผลิต โดยการทําในโรงเรียน 10 - 30 โรงเรียน ใชกลุมตัวอยาง
ประมาณ 40 - 200 คน ประเมินผลโดยการใชแบบสอบถาม การสังเกตและการสัมภาษณ รวบรวม
ขอมูลแลววิเคราะหผล
9. ปรับปรุงผลผลิตครั้งสุดทาย (Final Product Revision) ปรับปรุงผลผลิตโดยอาศัย
ขอมูลจากปฏิบัติการทดสอบภาคสนามในสถานการณจริง
10. สรุปผลการพัฒนาผลผลิตและเผยแพร (Dissemination and Distribution) จัดทํา
รายงานเพื่ อ นํ า เสนอผลการพั ฒ นาผลผลิ ต เพื่ อ เผยแพร ต อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ แ ละวารสารวิ ช าการ
นอกจากนั้นควรดําเนินการผลิตในเชิงพาณิชยเพื่อเผยแพรใหกวางขวาง แตจะตองคอยควบคุม
คุณภาพใหมีลักษณะเชนเดิม
จากขอความขางตนสามารถสรุปไดวาการวิจัยและพัฒนาเปนรูปแบบการวิจัยที่สามารถ
นําไปใชปรับปรุง พัฒนากระบวนการเรียนการสอน หรือกระบวนการทํางานขององคกรในสถานการณ
จริงได การพัฒนาที่สอดคลองกับสภาพสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ชวยอํานวยความ
สะดวก และลดชองวางของการเขาถึงขอมูล พรอมทั้งสามารถนําผลการวิจัยและการพัฒนาไปใชใน
สถานศึกษา และองคกรเอกชนทั่วไปได
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4. ความแตกตางระหวางการวิจัยและพัฒนากับการวิจัยประเภทอื่นๆ
จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยเชิงพัฒนาทําใหผูวิจัย พบวา งานวิจัยเชิงพัฒนามีความ
แตกตางจากงานวิจัยประเภทอื่นๆ ซึ่ง พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ. (2531: 21 - 24) ไดใหความเห็นวา
การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษามีความแตกตางจากการวิจัยการศึกษาประเภทอื่นๆ
อยู 2 ประการ คือ
1. เปาประสงค/จุดมุงหมาย (Goal)
การวิจัยทางการศึกษามุงคนควาหาความรูใหม โดยการวิจัยพื้นฐานมุงหาคําตอบ
เกี่ยวกับการปฏิ บัติงานโดยการวิจัยประยุกต แตการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษามุงพัฒนาและ
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑทางการศึกษา แมวาการวิจัยประยุกตทางการศึกษาหลายโครงการไดมี
การพัฒนาผลิตภัณฑทางการศึกษา เชน การวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิผลของวิธีการสอนหรืออุปกรณ
การสอน ผูวิจัยอาจพัฒนาสื่อหรือผลิตภัณฑทางการศึกษา สําหรับการสอนแตละแบบแตละผลิตภัณฑ
เหลานี้ไดใชสําหรับสถานศึกษาทั่วไป
2. การนําไปใช (Utility)
การวิ จั ย ทางการศึ ก ษา มี ช อ งว า งระหว า งผลการวิ จั ย กั บ การนํ า ไปใช จ ริ ง คื อ
ผลการวิจัยทางการศึกษาจํานวนมากอยูในตูไมไดรับการพิจารณานําไปใช นักการศึกษาและนักวิจัยจึง
หาทางลดชองวางดังกลาว โดยวิธีที่เรียกวาการวิจัยและพัฒนาอยางไรก็ตามการวิจัยและพัฒนาทาง
การศึกษา มิใชสิ่งที่ทดแทนการวิจัยทางการศึกษาแตเปนเทคนิควิธีที่จะเพิ่มศักยภาพของการวิจัยทาง
การศึกษาใหมีผลตอการจัดการทางการศึกษา คือ เปนตัวเชื่อมเพื่อแปลงไปสูผลิตภัณฑทางการศึกษา
ที่ใชประโยชนไดจริงในโรงเรียนทั่วไป ดังนั้นการใชกลยุทธการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา เพื่อ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการศึกษา จึงเปนการใชผลการวิจัยทางการศึกษา ไมวาจะเปนการ
วิจัยพื้นฐานหรือการวิจัยประยุกตใหเปนประโยชนมากยิ่งขึ้น สามารถสรุปความสัมพันธและความ
แตกตางดังภาพประกอบตอไปนี้
การวิจัยพื้นฐาน
ความรูพนื้ ฐาน

การวิจัยประยุกต
ความรูประยุกตบางสวน

การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมที่ผานการทดลองใชไดผลดี

- ทฤษฎีใหม
- ทฤษฎีการสื่อสาร

- เครื่องมือทดสอบ
- วัสดุ อุปกรณ หลักสูตร

- หลักสูตรใหม
- เครือ่ งมือใหม
- วิธีการใหม

ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธและความแตกตางระหวางการวิจัยการศึกษา
กับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา
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5. กระบวนการวิจัยและพัฒนาเชิงปฏิบัติ
บอรกและกอลล (Borg and Gall. 1979: 222 - 223) ไดกลาวถึงกระบวนการวิจัยและ
พัฒนาเชิงปฏิบัติวามีประเด็นที่ควรกลาวถึงในรายละเอียดเชิงปฏิบัติ ดังนี้
1. การเลื อ กผลผลิ ต (Product Selection) ก อ นตั ด สิ น ใจว า จะดํ า เนิ น การวิ จั ย และ
พัฒนาผลผลิตทางการศึกษา ควรกําหนดใหชัดเจนวาผลิตภัณฑทางการศึกษาที่จะดําเนินการวิจัยและ
พัฒนาคืออะไร โดยจะตองกําหนด 1) ลักษณะทั่วไป 2) รายละเอียดของการใช 3) วัตถุประสงคของ
การใชเกณฑที่จะใชในการเลือกกําหนดผลิตภัณฑทางการศึกษาที่จะดําเนินการวิจัยและพัฒนาอาจจะ
ใชเกณฑ 4 ขอ ดังนี้ คือ
1.1 มีความจําเปนหรือตรงกับความตองการ
1.2 มีความกาวหนาในทางวิชาการเพียงพอในการที่จะดําเนินการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑที่ไดกําหนดขึ้น
1.3 มีบุคลากรที่มีทักษะความรูและมีประสบการณที่จําเปนตอการวิจัยและพัฒนา
อยางเพียงพอ
1.4 ผลิตภัณฑนั้นสามารถจะพัฒนาขึ้นไดโดยใชเวลาอันสมควร
2. การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) การวิจัยและพัฒนา ผูวิจัยจะตองมี
ความรู ความเขาใจวามีองคความรูใดบางที่เกี่ยวของและสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนา
ผลผลิตนั้นไดบาง การใชวิธีการสัมภาษณและการสังเกต จะเปนแนวทางหนึ่งที่ชวยใหผูวิจัยสามารถ
มองเห็นแนวทางของการปฏิบัติที่เปนจริง หรือบางครั้งผูวิจัยอาจจะใชวิธีการศึกษานํารอง เพื่อทดสอบ
กั บ สถานการณ จ ริ ง อั น ทํ า ให ไ ด แ ง คิ ด อั น เป น ประโยชน อ ย า งยิ่ ง แต บ างครั้ ง หลั ง จากที่ ท บทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของแลว ผูวิจัยพบวามี “ชองความรู” ที่ขาดหายไปอาจทําใหการวิจัยและพัฒนา
กระทําไดไมดีหรือไมสมบูรณก็เปนได
3. การวางแผน (Planning) ประเด็นสําคัญที่สุดของการวางแผนการวิจัยและพัฒนา
ผลผลิต คือ การกําหนดวัตถุประสงคที่เฉพาะเจาะจงถึงผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังจากการใชผลผลิตนั้น
มีบอยครั้งที่วิกฤติการณทางการศึกษาเกิดขึ้นก็เพราะไมมีวัตถุประสงคหรือเกณฑที่ชัดเจนสําหรับ
ตัดสินใจวาแคไหน คือ ประสิทธิภาพที่ตองการ เชน มีหลักสูตรใหมบางหลักสูตรที่มีองคประกอบ
ประกอบดวยเนื้อหา ปรัชญาทางการศึกษา ซึ่งไดรับการยอมรับทั้งจากครูและนักเรียน แตหลักสูตร
ดั ง กล า วขาดวั ต ถุ ป ระสงค ข องหลั ก สู ต รที่ ชั ด เจนในส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ตั ว นั ก เรี ย น
(Student Outcome) ในระหวางขั้นตอนการวางแผน การกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมมักจะเขียน
แบบหยาบๆ แตเมื่อผานกระบวนการวิจัยและพัฒนา และเมื่อมีประสบการณ ในการพัฒนามากขึ้น
การเขียนวัตถุประสงคจะเพิ่มความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ

11
ในการทํางานดานการวิจัยและพัฒนานั้น สิ่งที่ตองพิจารณาและระมัดระวัง คือ เรื่อง
ระยะเวลาและแผนในการดําเนินงาน จะตองพิจารณาอยางรอบคอบในการวางแผนเผื่อเหลือเผื่อขาด
เรื่องเวลาสําหรับการทดสอบภาคสนาม แมวานักวิจัยและพัฒนาควรที่จะตองยอมรับกับการใชเวลา
สําหรับการวิจัยและพัฒนาก็ตามแตการวางแผนที่รัดกุมจะทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ ชวยลด
เวลาในวงจรของการวิจัยและพัฒนาไดเปนอยางมาก
4. พัฒนารูปแบบของผลผลิตเบื้องตน (Development of the Preliminary from of the
Product) หลังจากการวางแผนสมบูรณแลว ลําดับขั้นตอมาของวงจรการวิจัยและพัฒนา คือ การสราง
ตนแบบผลผลิตทางการศึกษาเบื้องตน เพื่อนําไปทดสอบภาคสนาม หลักการที่สําคัญของการพัฒนา
ตนแบบควรจะเปนตนแบบที่มีโครงสรางที่จะสามารถทําใหไดรับขอมูลยอนกลับจากการทดสอบใน
ภาคสนามกลับคืนมาอยางชัดเจน ตนแบบผลผลิตซึ่งปกติมักจะมีขอบกพรองอยูบาง ควรจะไดรับ
ขอมูลยอนกลับจากการทดลองใชแลวนําผลการทดลองใชมาเปนแนวทางในการปรับปรุงตอไป
5. ทดสอบภาคสนามเบื้องตนและการปรับปรุงผลผลิต (Preliminary Field Test and
Product Revision) วัตถุประสงคของการทดสอบภาคสนามเบื้องตน คือ การตรวจสอบคุณภาพ
เบื้องตนของผลิตภัณฑใหมทางการศึกษา โดยทั่วไปแลวจํานวนของกลุมตัวอยางที่ใชทดสอบผลผลิต
ตนแบบในทุกขั้นตอน และพยายามรวบรวมขอมูลใหมากที่สุดเทาที่จะกระทําได เพื่อที่จะคนหาวา
ผลผลิตดังกลาวมีประสิทธิภาพหรือไม
ที่กลาวมาจะเห็นไดวาในทุกขั้นตอนของการดําเนินการวิจัยและพัฒนาผลผลิตนั้น สิ่งที่
สําคัญของการทดสอบภาคสนามนั้น จะตองพยายามกระทําใหสภาพการณของการทดสอบภาคสนาม
มีความใกลเคียงกับสภาพความเปนจริง เมื่อผลผลิตจะนําไปใชภายหลังการพัฒนาแลว ถาการทดสอบ
ภาคสนามกระทําผิดไปจากธรรมชาติของการใชงานจริง การดําเนินการวิจัยและพัฒนาจะประสบ
ปญหาการตีความดานคุณภาพที่ผิดไปจากความเปนจริง ปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได เชน การสังเกตการ
สัมภาษณ และการรวบรวมขอมูลดวยวิธีอื่นๆ ถามีวิธีการเหลานั้นกระทํามากจนสรางความสนใจเปน
พิเศษแกกลุมตัวอยาง จนทําใหกลุมตัวอยางมีความตั้งใจแสดงพฤติกรรมบางประการออกมาเปนพิเศษ
ก็จะทําใหการแปลความหมายดานคุณภาพผลผลิตเพี้ยนไป ดังนั้นผูวิจัยจึงควรที่จะพิจารณาเก็บขอมูล
เทาที่จําเปนและเปนขอมูลที่มีความสัมพันธกับวัตถุประสงคของการประเมินผลผลิตอยางแทจริง
6. ทดสอบภาคสนามและการปรับปรุงผลผลิต (Main Field Test and Product
Revision) วัตถุประสงคของการทดสอบภาคสนามในการดําเนินการวิจัยและพัฒนานั้นกระทําไป
จนกวาผลผลิตทางการศึกษาที่กําลังพัฒนาแสดงผลออกมาบรรลุถึงวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยทั่วไปการ
กระทําในขั้นตอนนี้การออกแบบการทดลองจะเขามามีสวนชวยเปนอยางมาก การทดสอบภาคสนามมี
วัตถุประสงคประการแรกคือ เพื่อใหผลผลิตใหมไดบรรลุตามวัตถุประสงค วัตถุประสงคประการที่สอง
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คือ ตองการที่จะเก็บรวบรวมขอมูลที่จะชวยพัฒนาผลผลิต ในขั้นการปรับปรุงผลผลิตใหมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น ดังนั้นการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูที่มีสวนรวมในกระบวนการทดลองใชผลผลิตทุกสวน ไมวาจะ
โดยการใชแบบทดสอบ แบบสัมภาษณ นับเปนสิ่งที่มีคุณคาตอการปรับปรุงผลผลิต
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนา สรุปไดวา เปนการวิจัยและ
พัฒนา ที่เนนการแสวงหาผลผลิตใหม สิ่งประดิษฐใหม พัฒนากระบวนการ พัฒนาระบบและวิธีทํางาน
และเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อพัฒนาสิ่งที่ตองการ โดยใชกระบวนการในการหาประสิทธภาพผลผลิต
10 ขั้นตอน คือ การวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล การวางแผน พัฒนารูปแบบผลผลิตเบื้องตน การทดสอบ
ภาคสนามเบื้องตน การทดสอบภาคสนาม ปฏิบัติการปรับปรุงผลผลิต ปฏิบัติการทดสอบภาคสนาม
ปรับปรุงผลผลิตครั้งสุดทาย และสรุปผลการพัฒนาผลผลิตและเผยแพรผลผลิตตอไป

เอกสารที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ
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 (Computerbased 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 และควบคุมรายการขอมูลที่เกิดขึ้น
2. ระบบสารสนเทศสํ า หรั บ ผู ชํ า นาญการ (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
ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมภายนอกกับความสามารถภายในที่องคกรมี เชน ในอีก 5 ป
ขางหนาองคกรจะผลิตสินคาใด

14
นอกจากนี้ สุชาดา กีระนันทน (2541) และ Laudon & Laudon (2001) ไดแบงประเภท
ของระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการทํางานของผูปฏิบัติงาน/ผูบริหารระดับตางๆ ไว ดังนี้
ประเภทของระบบสารสนเทศ
(สุชาดา กีระนันทน, 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 ประมวลผลรายการที่เกิดขึ้นในแตละวัน โดยใช
ระบบคอมพิ ว เตอร ทํ า งานแทนการทํ า งานด ว ยมื อ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ที่ จ ะทํ า การสรุ ป ข อ มู ล เพื่ อ สร า งเป น
สารสนเทศ ระบบประมวลผลรายการนี้ สวนใหญจะเปนระบบที่เชื่อมโยงกิจการกับลูกคา ตัวอยาง เชน
ระบบการจองบั ต รโดยสารเครื่ อ งบิ น ระบบการฝากถอนเงิ น อัต โนมัติ เป น ตน ในระบบตองสร า ง
ฐานขอมูลที่จําเปนระบบนี้มักจัดทําเพื่อสนองความตองการของผูบริหารระดับตนเปนสวนใหญเพื่อให
สามารถปฏิบัติงานประจําได ผลลัพธของระบบนี้ มักจะอยูในรูปของรายงานที่มีรายละเอียดรายงานผล
เบื้องตน

15
2. ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Office Automation Systems - OAS) เปนระบบที่
สนับสนุนงานในสํานักงาน หรืองานธุรการของหนวยงาน ระบบจะประสานการทํางานของบุคลากร
รวมทั้งกับบุคคลภายนอก หรือหนวยงานอื่น ระบบนี้จะเกี่ยวของกับการจัดการเอกสาร โดยการใช
ซอฟทแวรดานการพิมพ การติดตอผานระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เปนตน ผลลัพธของระบบนี้
มักอยูในรูปของเอกสาร กําหนดการ สิ่งพิมพ
3. ระบบงานสรางความรู (Knowledge Work Systems - KWS) เปนระบบที่ชวย
สนับสนุน บุคลากรที่ทํางานดานการสรางความรูเพื่อพัฒนาการคิดคน สรางผลิตภัณฑใหมๆ บริการใหม
ความรูใหม เพื่อนําไปใชประโยชนในหนวยงาน หนวยงานตองนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาสนับสนุน
ใหการพัฒนาเกิดขึ้นไดโดยสะดวก สามารถแขงขันไดทั้งในดานเวลา คุณภาพ และราคา ระบบตอง
อาศัยแบบจําลองที่สรางขึ้น ตลอดจนการทดลองการผลิตหรือดําเนินการกอนที่จะนําเขามาดําเนินการ
จริง ในธุรกิจ ผลลัพธของระบบนี้ มักอยูในรูปของสิ่งประดิษฐ ตัวแบบ รูปแบบ เปนตน
4. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems - MIS) เปน
ระบบสารสนเทศสําหรับผูปฏิบัติงานระดับกลาง ใชในการวางแผน การบริหารจัดการและการควบคุม
ระบบจะเชื่อมโยงขอมูลที่มีอยูในระบบประมวลผลรายการเขาดวยกัน เพื่อประมวลและสราง
สารสนเทศที่เหมาะสมและจําเปนตอการบริหารงาน ตัวอยาง เชน ระบบบริหารงานบุคลากร ผลลัพธ
ของระบบนี้ มักอยูในรูปของรายงานสรุป รายงานของสิ่งผิดปกติ
5. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems – DSS) เปนระบบที่ชวย
ผูบริ ห ารในการตั ดสิ น ใจสํ า หรั บป ญ หา หรือที่มี โ ครงสรา งหรื อขั้ น ตอนในการหาคํ าตอบที่แนน อน
เพียงบางสวนขอมูลที่ใชตองอาศัยทั้งขอมูลภายในกิจการและภายนอกกิจการประกอบกัน ระบบยัง
ตองสามารถเสนอทางเลือกใหผูบริหารพิจารณา
เพื่อเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุ ดสําหรับ
สถานการณนั้น หลักการของระบบ สรางขึ้นจากแนวคิดของการใชคอมพิวเตอรชวยการตัดสินใจ โดย
ใหผูใชโตตอบโดยตรงกับระบบ ทําใหสามารถวิเคราะห ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและกระบวนการพิจารณา
ได โดยอาศัยประสบการณ และความสามารถของผูบริหารเอง ผูบริหารอาจกําหนดเงื่อนไขและทําการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตางๆ 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 ของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปน
สิ่งทาทายเปนอยางมาก ผูบริหารและผูรับผิดชอบตองรวมกันตัดสินใจอยางรอบคอบเพราะการนํา
ระบบสารสนเทศมาใชอาจจะกระทบตอกระบวนการดําเนินงานและการบริหารที่เปนอยู หรืออาจจะมี
ผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในองคกรได
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information System Development)
การพั ฒ นาระบบสารสนเทศ หมายถึง การสร า งระบบงานใหม ห รื อ การปรั บ เปลี่ ย น
ระบบงานเดิม ที่ มี แล ว ให ส ามารถทํ า งาน เพื่อ แกป ญหาการดาเนิน งานได ต ามความตอ งการของ
ผู ใ ช ง าน โดยอาจนํ า คอมพิ ว เตอร ม าช ว ยใน การนาข อ มู ล เข า สู ร ะบบเพื่ อ ประมวลผล เรี ย บเรี ย ง
เปลี่ยนแปลงและจัดเก็บใหไดผลลัพธตามตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ ปจจุบันองคกรตางๆ ไดมี
การพัฒนาและนําระบบสารสนเทศเขามามีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจในแตละวัน ตลอดจนเปน
เครื่องมือชวยในการตัดสินใจและแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น แตเนื่องจากในปจจุบันระบบสารสนเทศ
ได เ ปลี่ ย นแปลงไปอย า งมาก สื บ เนื่ อ งมาจากป จ จั ย สาคั ญ ต า ง ๆ เช น การเจริ ญ เติ บ โตทางด า น
เศรษฐกิจ การขยายตัวขององคกร การเกิดขึ้นของธุรกิจใหมๆ การปรับเปลี่ยนลักษณะการดําเนินาน
เปนตน จึงสามารถสรุปสาเหตุที่กอใหเกิดความคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศใหมขึ้นมาทดแทน
ระบบเดิมได ดังนี้
3.1 ระบบสารสนเทศที่ใชอยูในปจจุบันอาจไมสามารถตอบสนองความตองการของผูใช
ระบบได เชน ผูใชไมสามารถเขาถึงขอมูลที่ตองการหรือระบบไมสามารถทางานตามที่ตองการ เปนตน
3.2 ระบบสารสนเทศที่ใชอยูในปจจุบันไมสามารถสนับสนุนการดาเนินงานในอนาคตได
เนื่อ งจากระบบสารสนเทศเดิ ม ที่ พั ฒ นาขึ้น มานั้ น เมื่ อ เวลาผา นไประบบดัง กลา วอาจไม ส ามารถ
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตได
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3.3 เทคโนโลยี ที่ ใ ชอ ยู ใ นระบบสารสนเทศป จ จุ บั น อาจล า สมั ย มี ตน ทุ น สู ง ต อ งเสี ย
คาใชจายในการบารุงรักษามาก และมีประสิทธิภาพต่ําจึง ตองมีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช
เทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อลดปญหาตางๆ
3.4 ระบบสารสนเทศปจจุบันมีขั้นตอนการใชงานที่ยุงยากและซับซอน ทําใหการใชงาน
การควบคุมกลไกในการดาเนินงาน การตรวจสอบขอผิดพลาด และการบารุงรักษาขอมูลทําไดยาก
3.5 ระบบสารสนเทศปจจุบันมีการดาเนินงานที่ผิดพลาด ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายแก
องค ก ร โดยเฉพาะระบบสารสนเทศที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การตั ด สิ น ใจของผู บ ริ ห ารที่ ต อ งการข อ มู ล ที่ มี
ประสิทธิภาพตรงตามความตองการของปญหา มีความถูกตองและชัดเจน
3.6 ระบบเอกสารในระบบสารสนเทศปจจุบันไมมีมาตรฐานหรือขาดเอกสารที่ใชอางอิง
ระบบเปนผลใหการปรับปรุงหรือแกไขระบบสารสนเทศเดิมทาไดยาก
4. ทีมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดีตองมีการศึกษา วิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หรื อ ที่ เ รี ย กว า “การวิ เ คราะห แ ละออกแบบระบบ (System Analysis and
Design)” ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินงานที่มีความซับซอนและเกี่ยวของกับกลุมบุคคลที่มีหนาที่และความ
รับผิดชอบในกระบวนการพัฒนาระบบหลายระดับดวยกัน โดยปกติการออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศในองค ก รขนาดใหญ ต องมี ก ารทางานร ว มกัน ของสมาชิก จากหลายสว น เนื่ อ งจากมี
กระบวนการปฎิบัติงานที่ซับซอนและขอบเขตงานหลากหลาย ดังนั้น จึงตองอาศัยความรู ทักษะ และ
ความเขาใจของบุคคลหลายระดับดวยกันดังนี้
4.1 คณะกรรมการดาเนินงาน (Steering Committee) มีหนาที่ในการตัดสินใจ กําหนด
รูปแบบ และวัตถุประสงคของระบบสารสนเทศ โดยคณะกรรมการจะถูกจัดตั้งขึ้นจากบุคคลหลาย
ระดับ เชน ผูบริหารระดับสูง เจาของระบบงาน และผูเชี่ยวชาญดานสารสนเทศ เปนตน เพื่อชวยกัน
เสนอความคิดเห็นและตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงานที่ตองการพัฒนา
4.2 ผูจัดการระบบสารสนเทศ (MIS Manager) มีหนาที่ดูแลและประสานงานในการ
วางแผนโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการออกแบบและการพัฒนาระบบสารสนเทศขององคกร
4.3 ผูจัดการโครงการ (Project Manager) มีหนาที่รับผิดชอบในการวางแผน การ
จัดการ และควบคุมใหงานในโครงการดาเนินไปไดอยางราบรื่น สําเร็จลุลวงและมีประสิทธิภาพ
โดยผูจัดการโครงการจะรับผิดชอบในการตัดสินใจ จัดสรรทรัพยากรในการดําเนินงานของโครงการให
เกิดประโยชนอยางเต็มที่ภายใตงบประมาณและระยะเวลาที่กําหนดไว
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4.4 นักวิเคราะหระบบ (System Analyst) คือ ผูที่เปนตัวกลางในการติดตอระหวาง
ระบบสารสนเทศกับกลุมผูเกี่ยวของ รวมทั้งทาหนาที่ในการวิเคราะหและออกแบบระบบที่ตองการ
พัฒนาขึ้นมาอีกดวย นักวิเคราะหระบบนอกจากจะเปนผูพัฒนาระบบสารสนเทศขององคกรแลว
ยังจะตองสามารถชวยแกปญหาทางกระบวนการดําเนินงานทางธุรกิจขององคกรนั้นไดดวย กลาวคือ
จะตองมีความชํานาญในการกําหนดขอบเขตแยกแยะปญหาทางธุรกิจ และระบุถึงความตองการของ
ระบบเพื่อนําไปสูการพัฒนาระบบ
4.5 โปรแกรมเมอรหรือนักเขียนโปรแกรม (Programmer) มีหนาที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ชุดคําสั่งหรือเขียนโปรแกรม บางครั้งโปรแกรมเมอรอาจไมตองพัฒนาชุดคําสั่งขึ้นมาทั้งหมด แตทําการ
ปรับปรุงชุดคําสั่งสําเร็จรูป (Software Package) ใหสอดคลองกับความตองการของระบบ
4.6 เจาหนาที่รวบรวมขอมูล (Information Center Personnel) มีหนาที่คอยชวยเหลือ
นักวิเคราะหระบบและโปรแกรมเมอร ในการพัฒนาระบบในสวนที่เกี่ยวของกับขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาระบบเพื่อนํามาใชงานไดตามตองการ โดยเจาหนาที่รวบรวมขอมูลจะจัดเก็บขอมูลอยาง
เปนระบบ เพื่อใหสะดวกและรวดเร็วตอการใชงาน
4.7 ผูใชและผูจัดการทั่วไป (User and General Manager) เปนบุคคลที่มีหนาที่ให
ขอมูลที่เกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นในระบบงานเดิม และกําหนดความตองการในระบบใหมแกทีมงาน
พัฒนาระบบ เพื่อพัฒนาใหระบบใหมมีประสิทธิภาพและเปนที่พึงพอใจของผูใช โดยนอกจากจะเปน
ผูใหขอมู ล ในการพัฒ นาระบบแลว ยั ง เปน ผูท ดลองใชร ะบบใหมเ พื่ อ ให แน ใจว าระบบที่ พัฒ นาขึ้ น
สามารถปฎิบัติงานไดตามที่ตองการ
5. ผูใชระบบ (System User)
ผูใชระบบ (System User) หมายถึง บุคคลที่ควบคุมและดูแลระบบสารสนเทศของ
องค ก ร หรื อ เจ า หน า ที่ ป ฎิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ระบบสารสนเทศโดยตรง เช น จั ด เก็ บ ปรั บ ปรุ ง
ประมวลผล และนําขอมูลมาใชงาน เปนตน ผูใชระบบเปนผูที่มีบทบาทสาคัญตอการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ตองมีสวนรวมตลอดกระบวนการพัฒนาระบบตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสมบูรณ โดยผูใชระบบ
ตองมีการทํางานที่ใกลชิดกับทีมงานผูพัฒนาระบบ หรือเขาไป เปนสวนหนึ่งของทีมงาน เนื่องจากการ
พัฒนาระบบตองมีการวิเคราะหถึงปญหา การแกไขขอบกพรองตางๆ ดังนั้น เมื่อเริ่มตนพัฒนาระบบ
ผูใชระบบซึ่งเปนผูที่มีประสบการณตรงตอระบบงาน ตองเปนผูใหขอมูลและแจกแจงรายละเอียดที่
สาคัญแกทีมงานพัฒนาระบบ ดังนี้
5.1 สารสนเทศที่องคกรหรือหนวยงานตองการ
5.2 ขั้นตอน สวนประกอบและปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในระบบงานปจจุบัน เชน ระบบมี
การทางานที่ยุงยากหรือมีหลายขั้นตอนทาใหเสียเวลา เปนตน
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5.3 ระบบงานใหมที่ผูใชตองการ เชน ตองการใหระบบใหมมีรูปแบบและคุณลักษณะ
อยางไร มีสวนประกอบใดบาง เปนตน
6. หลักในการพัฒนาระบบ
หลักในการพัฒนาระบบไมวาจะเปนระบบสารสนเทศใดก็ตาม การจะปฏิบัติงานหรือ
ดําเนินงานใหเปนไปอยางถูกตองหรือถูกทิศทางที่สุดนั้น ควรมีหลักการดังตอไปนี้
6.1 คํานึงถึงเจาของระบบและผูใชระบบในการพัฒนาระบบนั้น นักวิ เคราะหระบบ
โปรแกรมเมอรและผูเชี่ยวชาญทางดานตางๆ แมจะทํางานอยางเต็มความสามารถเพื่อใหไดระบบที่
ตรงตอการใชงานของผูใชระบบใหไดมากที่สุดก็อาจจะไมสามารถทําใหระบบนั้นประสบความสําเร็จได
หากไมมีการยอมรับจากเจาของระบบ ดังนั้น ควรคํานึงถึงหนาที่ของเจาของระบบในสวนสําคัญที่วา
เจาของระบบคือผูตัดสินใจลําดับสุดทายในการแสดงความพึงพอใจตอระบบที่ไดทําการพัฒนาขึ้นมา
การติดตอสื่อสารและความเขาใจที่ผิดจากเจาของระบบและผูใชนับเปนปญหาที่จะตองคํานึงถึงเมื่อ
ทําการพัฒนาระบบ เนื่องจากการพัฒนาระบบคือการเปลี่ยนแปลงจากระบบเดิมไปสูระบบใหม โดย
ธรรมชาติของผูใชระบบแลวยอมเห็นเปนเรื่องยุงยากที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะการทํางานจากเดิมมา
เปนระบบที่มีเครื่องคอมพิวเตอรเปนหลักในการทํางานโดยเฉพาะเทคโนโลยีใหมๆ ที่จะนําเขามาใน
ระบบนับวาเปนเรื่องสําคัญของเจาของระบบในการพิจารณาถึงตนทุน สวนในแงของผูใชระบบตองทํา
ใหทัศนคติเปลี่ยนใหไดวาการนําคอมพิวเตอรมามีสวนรวมในการทํางานนั้น จะเปนเครื่องมือที่ชวย
อํานวยความสะดวกในการทํางาน ซึ่งทําใหเกิดความรวดเร็วและถูกตองมากยิ่งขึ้นพยายามเขาถึง
ปญหาใหตรงจุด การทํางานั้นตองนึกถึงปญหาที่ไดทําการวิเคราะหมาวาตองเปนปญหาที่เกิดขึ้นจริง
และมีโอกาสในการแกปญหานั้นไดตองพยายามจับประเด็นถึงสาเหตุของปญหาใหได โดยมีแนวทาง
ดังนี้
1. ศึกษาและหาความเขาใจถึงสาเหตุของปญหาของระบบนั้น
2. กําหนดความตองการของวิธีแกไขปญหาที่เหมาะสม
3. ระบุถึงวิธีแกไขปญหาแตละวิธีและเลือกวิธีที่ดีที่สุด
4. ออกแบบหรือลงมือแกปญหานั้น
5. สังเกตและประเมินผลกระทบจากวิธีแกปญหาที่ไดลงมือกระทาการไปและทํา
การปรับปรุงจนสมบูรณในที่สุด

20

เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการฐานขอมูล
1. ความหมายของฐานขอมูล (Database)
เปนการเก็บขอมูลที่มีความสัมพันธกันใหอยูในหัวเรื่องหรือจุดประสงคอยางใดอยางหนึ่ง
เชน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู หมายเลขโทรศัพทเพื่อน สินคาที่มีอยูในคลังสินคา เปนตน ซึ่งเมื่อไดรับการจัด
หมวดหมูแลวจะทําใหสามารถนําเอาสวนประกอบนั้นๆ เปนตัวตั้งในการนําออกมาใชประโยชนได
ระบบฐานขอมูล(Database System) หมายถึง ระบบที่รวบรวมขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ
กันเขาไวดวยกันอยางมีระบบมีความสัมพันธระหวางขอมูลตางๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานขอมูลจะ
ประกอบดวยแฟมขอมูลหลายแฟมที่มีขอมูลเกี่ยวของสัมพันธกันเขาไวดวยกันอยางเปนระบบและเปด
โอกาสใหผูใชสามารถใชงานและดูแลรักษาปองกันขอมูลเหลานี้ ไดอยางมีประสิทธิภาพในการนํา
ขอมูลมาจัดเก็บไวในคอมพิวเตอรก็เชนเดียวกัน คือ จะตอง สรางแฟมขอมูลขึ้นมาสําหรับจัดเก็บขอมูล
ที่เกี่ยวของกันเปนเรื่องๆ โดยแตละแฟมขอมูลจะประกอบดวยขอมูลสวนยอยๆ หรือฟลด (Field)
หลายชิ้นที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกันและขอมูลแตละชุดที่จัดเก็บในแฟมหรือระเบียน (Record)
การจัดเก็บในลักษณะนี้จะแยกออกเปนแฟมๆ คลายกับการจัดเก็บในแฟมเอกสารที่เปนกระดาษปกติ
แตมีประสิทธิภาพการใชงานและการบํารุงรักษาที่ดีกวา
ขอมูลหรือเรคคอรด (Record) หมายถึง กลุมของเขตขอมูลที่มีความสัมพันธกันแตละ
ขอมูลสามารถแสดงคุณลักษณะและคุณสมบัติของเรื่องเดียวกัน
2. ประโยชนของการจัดทําระบบฐานขอมูล
การรวบรวมขอมูลตางๆ เขาเปนระบบฐานขอมูล โดยมีการออกแบบ การวิเคราะหและ
สรางความสัมพันธของขอมูล ซึ่งมีประโยชนตอการใชงานในสํานักงานทั่วไปอยางมาก ดังนี้
2.1 ชวยลดปญหาของความซ้ําซอนของขอมูลที่จัดเก็บเนื่องจากในขั้นตอนของการ
ออกแบบฐานข อมู ล เมื่อพบขอมู ลบางสวนที่ซ้ํา ซอนกัน ก็ จะสามารถลดและปรับขอมูลใหนอยลง
ขณะที่ยังคงความสามารถในการเรียกดูขอมูลไดดังเดิมโดยใชการกําหนดความสัมพันธระหวางขอมูล
2.2 สามารถใชรวมกันไดหลายคนและหลายหนวยงานไดไมจํากัดเฉพาะโปรแกรมใน
ปจจุบันเทานั้นแตสามารถใชกับโปรแกรมที่จะพัฒนาในอนาคตดวย
2.3 สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแยงกันของขอมูลไดในระดับหนึ่ง เนื่องจากความซ้ําซอน
ของขอมูล ดังเหตุผลในขอแรกเมื่อลดความซ้ําซอนของขอมูลแลว ระบบฐานขอมูลก็จะมีขอมูลเรื่อง
ใดๆ อยูนอยชุดที่สุด ซึ่งสะดวกในการแกไข ปรับปรุงตางจากในกรณีที่มีขอมูลอยางเดียวกันหลายชุด
ถามีการแกไขแลวไมไดแกไขขอมูลครบทุกชุด เมื่อมีการเรียกใชขอมูลจะพบขอมูลเรื่องเดียวกัน แตมี
เนื้อหาตางกัน
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2.4 สามารถควบคุ ม ความถู ก ต อ งของข อ มู ล ทั้ ง ในเรื่ อ งความถู ก ต อ งของข อ มู ล ใน
แฟมขอมูล (Relational Integrity) และความถูกตองของความสัมพันธระหวางขอมูล (Referential Integrity)
สามารถควบคุมมาตรฐานของขอมูลได ทั้งในลักษณะรูปแบบของขอมูล (Format) การกําหนดรหัส
(Coding) ในขอมูลเรื่องเดียวกันใหเหมือนกัน
2.5 การจัดทําระบบฐานขอมูล จะเปนการวางแผนระบบขอมูลขององคกร หรือ
หนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียและความขัดแยงของขอมูลที่อาจจะมีขึ้น 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 และรักษาขอมูลที่เก็บอยูภายในใหเชื่อถือไดเสมอ
3.4 Database Server คือ ระบบคอมพิวเตอรที่เก็บขอมูลในฐานขอมูล ซึ่งมักจะติดตั้ง
DBMS ไว ภายในคอยทํ าหน าที่ จั ดการฐานข อมู ลโดยปกติ มั กจะเป นคอมพิ วเตอร ที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ
การทํางานในระดับสูงมากเพราะตองคอยรับการใชงานพรอมๆ กันจาก User
3.5 DBA (Database Administrator) คือ เจาหนาที่ที่รับผิดชอบดูแลรักษาฐานขอมูล
โดยจะใช DBMS เปนเครื่องมือและคอยจัดการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับฐานขอมูล
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4. การออกแบบและสรางฐานขอมูล
การออกแบบและสรางฐานขอมูลจะตองคํานึงถึงระบบขอมูลที่จะสรางขึ้นในดานของ
รายละเอียดขอมูลบุคคล ผูใชขอมูลและงานที่เกี่ยวของกับขอมูลหลักการออกแบบระบบฐานขอมูลการ
ออกแบบระบบฐานขอมูลมีหลักการดังนี้
4.1 ตั้งวัตถุประสงคของระบบฐานขอมูลใหชัดเจนวาจะสรางระบบฐานขอมูล เพื่อจัดเก็บ
ขอมูลเรื่องใด
4.2 ตั้งวัตถุประสงคในการใชงานระบบฐานขอมูลใหชัดเจนวาจะใชเพื่ออะไร รวมทั้ง
ขอมูลและรายงานที่ตองการจะไดจากระบบฐานขอมูลนี้
4.3 วิเคราะหระบบฐานขอมูลที่เปนอยูในปจจุบัน (อาจเปนเอกสารแบบเดิม หรือเปน
ระบบคอมพิวเตอรก็ได) รวบรวมเอกสารขอมูลเขาสูระบบและที่จะเกิเปนรายงานของระบบทุกแบบ
แหลงที่ไดมาของขอมูล
4.4 สอบถามผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับระบบฐานขอมูลที่จะสรางขึ้นถึงลักษณะการใช
งานขอมูล (ความถี่ รูปแบบที่ใช) และความจําเปนในการใชงานขอมูลแตละสวน
4.5 วิเคราะหใหไดรายการขอมูล (Data Item) ที่จําเปนตองเก็บเขาสูระบบฐานขอมูลนี้
4.6 จัดขอมูลที่จะตองเก็บในระบบออกเปนกลุม ตามความสัมพันธของขอมูลวาเปน
เรื่องเดียวกันหรือไม ขอมูลแตละกลุมจะถูกสรางขึ้นเปนแตละแฟมขอมูล (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 จากแฟมขอมูลฟลดขอมูลและฟลดหลักพิจารณาความซ้ําซอนของขอมูลระหวาง
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 รูปแบบรายงานที่ตองการ 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 ก็สรางระบบฐานขอมูลขึ้นได
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
เก็บขอมูลและลดความซ้ําซอนลงได
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
ตารางขอมูลขึ้นมาและเก็บลงในระบบฐานขอมูล ระบบจัดการฐานขอมูลจะเก็บขอมูลเหลานี้ลงใน
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อุปกรณเก็บขอมูลในรูปแบบของ ระบบจัดการฐานขอมูล ซึ่งอาจเก็บขอมูลเหลานี้ลงในแผนจานบันทึก
แมเหล็กเปนระเบียน บล็อกหรืออื่นๆ ผูใชไมจําเปนตองรับรูวาโครงสรางของแฟมขอมูลนั้นเปนอยางไร
ปลอยใหเปนหนาที่ของระบบจัดการฐานขอมูลดังนั้นถาผูใชเปลี่ยนแปลงลักษณะการเก็บขอมูล เชน
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของตารางเสียใหม 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 ถูกเก็บไวเปนฐานขอมูลซึ่งถูกเก็บไวในที่ที่เดียวกัน ผูใชทั้ง 2 ระบบ ก็จะสามารถ
เรียกใชฐานขอมูลเดียวกันได ไมเพียงแตขอมูลเทานั้นสําหรับโปรแกรมตางๆ ถาเก็บไวในฐานขอมูลก็
จะสามารถใชรวมกันได
5.5 มีความเปนอิสระของขอมูล เมื่อผูใชตองการเปลี่ยนแปลงขอมูลหรือนําขอมูลมา
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับโปรแกรมที่เขียนขึ้นมา จะสามารถสรางขอมูลนั้นขึ้นมาใชใหมได โดยไมมี
ผลกระทบตอระบบฐานขอมูล เพราะขอมูลที่ผูใชนํามาประยุกตใชใหมนั้นจะไมกระทบตอโครงสราง
ที่แทจริงของการจัดเก็บขอมูล นั่นคือ การใชระบบฐานขอมูลจะทําใหเกิดความเปนอิสระระหวางการ
จัดเก็บขอมูลและการประยุกตใช
5.6 สามารถขยายงานไดงาย เมื่อตองการจัดเพิ่มเติมขอมูลที่เกี่ยวของจะสามารถเพิ่ม
ไดอยางงายไม ซับซอน เนื่องจากมีความเปนอิสระของขอมูล จึงไมมีผลกระทบตอขอมูลเดิมที่มีอยู
5.7 ทําใหขอมูลบูรณะกลับสูสภาพปกติไดเร็วและมีมาตรฐาน เนื่องจากการจัดพิมพ
ขอมูลในระบบที่ไมไดใชฐานขอมูล ผูเขียนโปรแกรมแตละคนมีแฟมขอมูลของตนเองเฉพาะ ฉะนั้น
แตละคนจึงตางก็สรางระบบการบูรณะขอมูลใหกลับสูสภาพปกติ ในกรณีที่ขอมูลเสียหายดวยตนเอง
และดวยวิธีการของตนเองจึงขาดประสิทธิภาพและมาตรฐาน แตเมื่อมาเปนระบบฐานขอมูลแลว
การบูรณะขอมูลใหกลับคืนสูสภาพปกติจะมีโปรแกรมชุดเดียวและมีผูดูแลเพียงคนเดียว ที่ดูแลทั้งระบบ
ซึ่งยอมตองมีประสิทธิภาพและเปนมาตรฐานเดียวกันแนนอน
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เอกสารที่เกี่ยวของกับวงจรการพัฒนาระบบ
1. แนวคิดเกี่ยวกับวงจรการพัฒนาระบบ
วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) ระบบสารสนเทศ
ทั้งหลายมีวงจรชีวิตที่เหมือนกัน ตั้งแตเกิดจนตายวงจรนี้จะเปนขั้นตอนที่เปนลําดับตั้งแตตนจนเสร็จ
เรียบรอย เปนระบบที่ใชงานได ซึ่งนักวิเคราะหระบบตองทําความเขาใจใหดีวาในแตละขั้นตอนจะตอง
ทําอะไรและทําอยางไร ขั้นตอนการพัฒนาระบบมีอยูดวยกัน 7 ขั้นดวยกัน คือ
1. เขาใจปญหา (Problem Recognition)
2. ศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study)
3. วิเคราะห (Analysis)
4. ออกแบบ (Design)
5. สรางหรือพัฒนาระบบ (Construction)
6. การปรับเปลี่ยน (Conversion)
7. บํารุงรักษา (Maintenance)
ขั้นตอนที่ 1 เขาใจปญหา (Problem Recognition)
ระบบสารสนเทศจะเกิ ด ขึ้ น ได ก็ ต อ เมื่ อ ผู บ ริ ห ารหรื อ ผู ใ ช ต ระหนั ก ว า ต อ งการระบบ
สารสนเทศหรื อ ระบบจั ด การเดิ ม ได แ ก ร ะบบเอกสารในตู เ อกสาร ไม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งพอที่
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
สวนใหญเขียนมาเพื่อติดตามเรื่องการเงิน ไมไดมีจุดประสงคเพื่อใหขอมูลขาวสารในการตัดสินใจ
แตปจจุบันฝายบริหารตองการดูสถิติการขายเพื่อใชในการคาดคะเนในอนาคต หรือความตองการอื่นๆ
เชน สินคาที่มียอดขายสูง หรือสินคาที่ลูกคาตองการสูง หรือการแยกประเภทสินคาตางๆ ที่ทําไดไมงายนัก
การที่จะแกไขระบบเดิมที่มีอยูแลวไมใชเรื่องที่งายนัก 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
ก็จะเกี่ยวของกับเรื่องคอมพิวเตอร และเครื่องมือเกาๆ ถามี รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอรซอฟตแวรดวย
ตัวอยางคือ คอมพิวเตอรที่ใชอยูในบริษัทเพียงพอหรือไม คอมพิวเตอรอาจจะมีเนื้อที่ของฮารดดิสกไม
เพียงพอ รวมทั้งซอฟตแวรวาอาจจะตองซื้อใหมหรือพัฒนาขึ้นใหม เปนตน ความเปนไปไดทางดาน
บุคลากร คือ บริษัทมีบุคคลที่เหมาะสมที่จะพัฒนาและติดตั้งระบบเพียงพอหรือไม ถาไมมีจะหาได
หรือไม จากที่ใด เปนตน นอกจากนั้น ควรจะใหความสนใจวาผูใชระบบมีความคิดเห็นอยางไรกับการ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งความเห็นของผูบริหารดวย สุดทายนักวิเคราะหระบบตองวิเคราะหไดวาความ
เปนไปไดเรื่องคาใชจาย รวมทั้งเวลาที่ใชในการพัฒนาระบบ และที่สําคัญคือผลประโยชนที่จะไดรับ
เรื่องเวลาเปนสิ่งสําคัญ เชน การเปลี่ยนแปลงระบบเพื่อรองรับผูขายใหไดมากกวา 1,000 บริษัทนั้น
ควรใชเวลาไมเกิน 1 ป ตั้งแตเริ่มตนจนใชงานได คาใชจายเริ่มตั้งแตพัฒนาจนถึงใชงานไดจริงไดแก
เงินเดือน เครื่องมือ อุปกรณ ตางๆ เปนตน พูดถึงเรื่องผลประโยชนที่ไดรับอาจมองเห็นไดไมงายนัก
แตนักวิเคราะหระบบควรมองและตีออกมาในรูปเงินใหได เชน เมื่อนําระบบใหมเขามาใชอาจจะทําให
คาใชจายบุคลากรลดลง หรือกําไรเพิ่มมากขึ้น เชน ทําใหยอดขายเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผูบริหารมี
ขอมูลพรอมที่จะชวยในการตัดสินใจที่ดีขึ้น การคาดคะเนทั้งหลายเปนไปอยางหยาบๆ เราไมสามารถ
หาตัวเลขที่แนนอนตายตัวได เนื่องจากทั้งหมดยังไมไดเกิดขึ้นจริง หลังจากเตรียมตัวเลขเรียบรอยแลว
นักวิเคราะหระบบก็นําตัวเลขคาใชจายและผลประโยชน (Cost-Benefit) มาเปรียบเทียบกัน
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห (Analysis)
เริ่มเขาสูการวิเคราะหระบบ การวิเคราะหระบบเริ่มตั้งแตการศึกษาระบบการทํางานของ
ธุรกิจนั้น ในกรณีที่ระบบเราศึกษานั้นเปนระบบสารสนเทศอยูแลวจะตองศึกษาวาทํางานอยางไร
เพราะเปน การยากที่ จ ะออกแบบระบบใหมโ ดยที่ไ มท ราบว า ระบบเดิ ม ทํ า งานอย า งไร หรื อ ธุ ร กิ จ
ดําเนินการอยางไร หลังจากนั้น กําหนดความตองการของระบบใหม ซึ่งนักวิเคราะหระบบจะตองใช
เทคนิคในการเก็บขอมูล (Fact-Gathering Techniques) ดังรูป ไดแก ศึกษาเอกสารที่มีอยู ตรวจสอบ
วิธีการทํางานในปจจุบัน สัมภาษณผูใชและผูจัดการที่มีสวนเกี่ยวของกับระบบเอกสารที่มีอยูไดแก
คูมือการใชงาน แผนผังใชงานขององคกร รายงานตางๆ ที่หมุนเวียนในระบบ การศึกษาวิธีการทํางาน
ในปจจุบันจะทําใหนักวิเคราะหระบบรูวาระบบจริงๆ ทํางานอยางไร ซึ่งบางครั้งคนพบขอผิดพลาดได
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ตัวอยาง เชน เมื่อบริษัทไดรับใบเรียกเก็บเงินจะมีขั้นตอนอยางไรในการจายเงิน ขั้นตอนที่เสมียน
ปอนใบเรียกเก็บเงินอยางไร เฝาสังเกตการทํางานของผูเกี่ยวของ เพื่อใหเขาใจและเห็นจริงๆ วาขั้นตอน
การทํางานเปนอยางไร ซึ่งจะทําใหนักวิเคราะหระบบคนพบจุดสําคัญของระบบวาอยูที่ใด การสัมภาษณ
เปน ศิ ล ปะอย า งหนึ่ ง ที่ นั ก วิ เ คราะหร ะบบควรจะตองมีเ พื่อ เขา กั บ ผูใชได งา ย และสามารถดึง สิ่ง ที่
ตองการจากผูใชได เพราะวาความตองการของระบบ คือ สิ่งสําคัญที่จะใชในการออกแบบตอไป ถาเรา
สามารถกําหนดความตองการไดถูกตอง การพัฒนาระบบในขั้นตอนตอไปก็จะงายขึ้น เมื่อเก็บรวบรวม
ขอมูลแลวจะนํามาเขียนรวมเปนรายงานการทํางานของระบบ ซึ่งควรแสดงหรือเขียนออกมาเปน
รูป แทนที่ จ ะรา ยยาวออกมาเปน ตั ว หนัง สือ การแสดงแผนภาพจะทํา ใหเ ราเขาใจไดดีและงา ยขึ้น
หลังจากนั้นนักวิเคราะหระบบอาจจะนําขอมูลที่รวบรวมไดนํามาเขียนเปน "แบบทดลอง" (Prototype)
หรือตัวตนแบบ แบบทดลองจะเขียนขึ้นดวยภาษาคอมพิวเตอรตางๆ และที่ชวยใหงายขึ้นไดแก ภาษา
ยุคที่ 4 (Fourth Generation Language) เปนการสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรขึ้นมาเพื่อใชงานตามที่เรา
ตองการได ดังนั้น แบบทดลองจึงชวยลดขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได เมื่อจบขั้นตอนการวิเคราะหแลว
นักวิเคราะหระบบจะตองเขียนรายงานสรุปออกมาเปนขอมูลเฉพาะของปญหา (Problem Specification)
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ รายละเอียดของระบบเดิม ซึ่งควรจะเขียนมาเปนรูปภาพแสดงการทํางานของ
ระบบพรอมคําบรรยาย กําหนดความตองการของระบบใหม รวมทั้งรูปภาพแสดงการทํางานพรอม
คําบรรยาย ขอมูลและไฟลที่จําเปน คําอธิบายวิธีการทํางานและสิ่งที่จะตองแกไข รายงานขอมูลเฉพาะ
ของปญหาของระบบขนาดกลางควรจะมีขนาดไมเกิน 100 - 200 หนากระดาษ
ขั้นตอนที่ 4 การออกแบบ (Design)
ในระยะแรกของการออกแบบ นักวิเคราะหระบบจะนําการตัดสินใจ ของฝายบริหารที่ได
จากขั้นตอนการวิเคราะหการเลือกซื้อคอมพิวเตอร ฮารดแวรและซอฟตแวรดวย (ถามีหรือเปนไปได)
หลังจากนั้นนักวิเคราะหระบบจะนําแผนภาพตางๆ ที่เขียนขึ้นในขั้นตอนการวิเคราะหมาแปลงเปน
แผนภาพลําดับขั้น (แบบตนไม) ดังรูปขางลาง เพื่อใหมองเห็นภาพลักษณที่แนนอนของโปรแกรมวามี
ความสัมพันธกันอยางไร และโปรแกรมอะไรบางที่จะตองเขียนในระบบ หลังจากนั้นก็เริ่มตัดสินใจวา
ควรจะจัดโครงสรางจากโปรแกรมอยางไร การเชื่อมระหวางโปรแกรมควรจะทําอยางไร ในขั้นตอนการ
วิเคราะหนักวิเคราะหระบบตองหาวา "จะตองทําอะไร (What)" แตในขั้นตอนการออกแบบตองรูวา
"จะตองทําอยางไร (How)" ในการออกแบบโปรแกรมตองคํานึงถึงความปลอดภัย (Security) ของระบบ
ดวย เพื่อปองกันการผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น เชน "รหัส" สําหรับผูใชที่มีสิทธิ์สํารองไฟลขอมูลทั้งหมด
เปนตนนักวิเคราะหระบบจะตองออกแบบฟอรมสําหรับขอมูลขาเขา (Input Format) ออกแบบรายงาน
(Report Format) และการแสดงผลบนจอภาพ (Screen Fromat) หลักการการออกแบบฟอรมขอมูล
ขาเขา คือ งายตอการใชงานและปองกันขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ถัดมาระบบจะตองออกแบบ
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วิธีการใชงาน เชน กําหนดวาการปอนขอมูลจะตองทําอยางไร จํานวนบุคลากรที่ตองการในหนาที่ตางๆ
แตถานักวิเคราะหระบบตัดสินใจวาการซื้อซอฟตแวรดีกวาการเขียนโปรแกรม ขั้นตอนการออกแบบก็
ไมจําเปนเลย เพราะสามารถนําซอฟตแวรสําเร็จรูปมาใชงานไดทันที สิ่งที่นักวิเคราะหระบบออกแบบ
มาทั้งหมดในขั้นตอนที่กลาวมาทั้งหมดจะนํามาเขียนรวมเปนเอกสารชุดหนึ่งเรียกวา "ขอมูลเฉพาะของ
การออกแบบระบบ" (System Design Specification) เมื่อสําเร็จแลวโปรแกรมเมอรสามารถใชเปน
แบบในการเขียนโปรแกรมไดทัน ที่สําคัญกอนที่จะสงถึงมือโปรแกรมเมอรเราควรจะตรวจสอบกับผูใช
วาพอใจหรือไม และตรวจสอบกับทุกคนในทีมวาถูกตองสมบูรณหรือไม และแนนอนที่สุดตองสงให
ฝายบริหารเพื่อตัดสินใจวาจะดําเนินการตอไปหรือไม ถาอนุมัติก็ผานเขาสูขั้นตอนการสรางหรือพัฒนา
ระบบ (Construction)
ขั้นตอนที่ 5 การพัฒนาระบบ (Construction)
ในขั้นตอนนี้โปรแกรมเมอรจะเริ่มเขียนและทดสอบโปรแกรมวาทํางานถูกตองหรือไม
ตองมีการทดสอบกับขอมูลจริงที่เลือกแลว ถาทุกอยางเรียบรอยเราจะไดโปรแกรมที่พรอมที่จะนําไปใช
งานจริงตอไป หลังจากนั้น ตองเตรียมคูมือการใชและการฝกอบรมผูใชงานจริงของระบบ ระยะแรกใน
ขั้นตอนนี้นักวิเคราะหระบบตองเตรียมสถานที่สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแลว จะตองตรวจสอบวา
คอมพิวเตอรทํางานเรียบรอยดี โปรแกรมเมอรเขียนโปรแกรมตามขอมูลที่ไดจากเอกสารขอมูลเฉพาะ
ของการออกแบบ (Design Specification) ปกติแลวนักวิเคราะหระบบไมมีหนาที่เกี่ยวของในการเขียน
โปรแกรม แตถาโปรแกรมเมอรคิดวาการเขียนอยางอื่นดีกวา จะตองปรึกษานักวิเคราะหระบบเสียกอน
เพื่ อ ที่ ว า นั ก วิ เ คราะห จ ะบอกได ว า โปรแกรมที่ จ ะแก ไ ขนั้ น มี ผ ลกระทบกั บ ระบบทั้ ง หมดหรื อ ไม
โปรแกรมเมอร เ ขี ย นเสร็ จ แล ว ต อ งมี ก ารทบทวนกั บ นั ก วิ เ คราะห ร ะบบและผู ใ ช ง าน เพื่ อ ค น หา
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)
ขั้นตอนนี้บริษัทนําระบบใหมมาใชแทนของเกา ภายใตการดูแลของนักวิเคราะหระบบ
การปอนขอมูลตองทําใหเรียบรอย และในที่สุดบริษัทเริ่มตนใชงานระบบใหมนี้ได 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 เมื่อธุรกิจขยายตัวมากขึ้น
ความตองการของระบบอาจจะเพิ่มมากขึ้น เชน ตองการรายงานเพิ่มขึ้น ระบบที่ดีควรจะแกไขเพิ่มเติม
สิ่งที่ตองการไดการบํารุงรักษาระบบ ควรจะอยูภายใตการดูแลของนักวิเคราะหระบบ เมื่อผูบริหาร
ตองการแกไขสวนใดนักวิเคราะหระบบตองเตรียมแผนภาพตางๆ และศึกษาผลกระทบตอระบบและให
ผูบริหารตัดสินใจตอไปวาควรจะแกไขหรือไม

เอกสารที่เกี่ยวของกับการออกแบบเว็บไซต
เว็บไซตเปนสื่อที่ไดรับความนิยมอยามากบนอินเตอรเน็ต ซึ่งเว็บไซตเปนสื่อที่อยูในความ
ควบคุมของผูใชโดยสมบูรณ กลาวคือ ผูใชสามารถตัดสินใจเลือกไดวาจะดูเว็บไซตใดและจะไมเลือกดู
เว็บไซตใดไดตามตองการ จึงทําใหผูใชไมมีความอดทนตออุปสรรคและปญหาที่เกิดจากการออกแบบ
เว็บไซตผิดพลาด ถาผูใชเห็นวาเว็บที่กําลังดูอยูนั้นไมมีประโยชนตอตัวเขา หรือไมเขาใจวาเว็บไซตนี้จะ
ใชงานอย างไร เขาก็ สามารถที่จะเปลี่ยนไปดูเ ว็บไซตอื่นๆ ได อย างรวดเร็ว เนื่ องจากในปจจุบัน มี
เว็บไซตอยูมากมาย และยังมีเว็บไซดที่เกิดขึ้นใหมๆ ทุกวัน ผูใชจึงมีทางเลือกมากขึ้น และสามารถ
เปรียบเทียบคุณภาพของเว็บไซดตางๆ ไดเอง
เว็บไซดที่ไดรับการออกแบบอยางสวยงาม มีการใชงานที่สะดวกยอมไดรับความสนใจจาก
ผูใชมากกวาเว็บไซดที่ดูสับสนวุนวาย มีขอมูลมากมายแตหาอะไรไมเจอ นอกจากนี้ ยังใชเวลาในการ
แสดงผลแตละหนานานเกินไป ซึ่งปญหาเหลานี้ลวนเปนผลมาจากการออกแบบเว็บไซดไมดีทั้งสิ้น
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ดังนั้น การออกแบบเว็บไซดจึงเปนกระบวนการสําคัญในการสรางเว็บไซดใหประทับใจผูใช
ทําใหเขาอยากกลับเขามาเว็บไซดเดิมอีกในอนาคต ซึ่งนอกจากตองพัฒนาเว็บไซดที่ดีมีประโยชนแลว
ยังตองคํานึงถึงการแขงขันกับเว็บไซดอื่นๆ อีกดวย
1. องคประกอบของการออกแบบเว็บไซต
การออกแบบเว็บไซตที่มีประสิทธิภาพนั้นตองคํานึงถึง องคประกอบสําคัญดังตอไปนี้
1.1 ความเรียบงาย (Simplicity)
หมายถึง การจํากัดองคประกอบเสริมใหเหลือเฉพาะองคประกอบหลัก กลาวคือ
ในการสื่อสารเนื้อหากับผูใชนั้น เราตองเลือกเสนอสิ่งที่เราตองการนําเสนอจริงๆ ออกมาในสวนของ
กราฟก สีสัน ตัวอักษรและภาพเคลื่อนไหว ตองเลือกใหพอเหมาะ ถาหากมีมากเกินไปจะรบกวน
สายตาและสรางความคําราญตอผูใชตัวอยางเว็บไซตที่ไดรับการออกแบบที่ดี ไดแก เว็บไซตของบริษัท
ใหญๆ อยางเชน Apple Adobe Microsoft หรือ Kokia ที่มีการออกแบบเว็บไซตในรูปแบบที่เรียบงาย
ไมซับซอนและใชงานอยางสะดวก
1.2 ความสม่ําเสมอ ( Consistency)
หมายถึง การสรางความสม่ําเสมอใหเ กิดขึ้นตลอดทั้งเว็บไซต โดยอาจเลือกใช
รูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บไซตก็ได เพราะถาหากวาแตละหนาในเว็บไซตนั้นมีความแตกตางกันมาก
จนเกินไป อาจทําใหผูใชเกิดความสับสนและไมแนใจวากําลังอยูในเว็บไซตเดิมหรือไม เพราะฉะนั้น
การออกแบบเว็บไซตในแตละหนาควรที่จะมีรูปแบบ สไตลของกราฟก ระบบเนวิเกชั่น (Navigation)
และโทนสีที่มีความคลายคลึงกันตลอดทั้งเว็บไซต
1.3 ความเปนเอกลักษณ (Identity)
ในการออกแบบเว็บไซตตองคํานึงถึงลักษณะขององคกรเปนหลัก เนื่องจากเว็บไซต
จะสะทอนถึงเอกลักษณและลักษณะขององคกร การเลือกใชตัวอักษร ชุดสี รูปภาพหรือกราฟก จะมีผล
ตอรูปแบบของเว็บไซตเปนอยางมาก ตัวอยางเชน ถาเราตองออกแบบเว็บไซตของธนาคารแตเรากลับ
เลือกสีสันและกราฟกมากมาย อาจทําใหผูใชคิดวาเปนเว็บไซตของสวนสนุกซึ่งสงผลตอความเชื่อถือ
ขององคกรได
1.4 เนื้อหา (Useful Content)
ถื อ เป น สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ สุ ด ในเว็ บ ไซต เนื้ อ หาในเว็ บ ไซต ต อ งสมบู ร ณ แ ละได รั บ การ
ปรับปรุงพัฒนาใหทันสมัยอยูเสมอ ผูพัฒนาตองเตรียมขอมูลและเนื้อหาที่ผูใชตองการใหถูกตองและ
สมบูรณ เนื้อหาที่สําคัญที่สุด คือ เนื้อหาที่ทีมผูพัฒนาสรางสรรคขึ้นมาเอง และไมไปซ้ํากับเว็บอื่น
เพราะจะถือเปนสิ่งที่ดึงดูดผูใชใหเขามาเว็บไซตไดเสมอ แตถาเปนเว็บที่ลิงคขอมูลจากเว็บอื่นๆ มา
เมื่อใดก็ตามที่ผูใชทราบวา ขอมูลนั้นมาจากเว็บใดผูใชก็ไมจําเปนตองกลับมาใชงานลิงคเหลานั้นอีก
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1.5 ระบบเนวิเกชั่น (User - Friendly Navigation)
เปนสวนประกอบที่มีความสําคัญตอเว็บไซตมาก เพราะจะชวยไมใหผูใชเกิดความ
สับสนระหวางดูเว็บไซต ระบบเนวิเกชั่นจึงเปรียบเสมือนปายบอกทาง ดังนั้น การออกแบบเนวิเกชั่น
จึงควรใหเขาใจงาย ใชงานไดสะดวก ถามีการใชกราฟกก็ควรสื่อความหมาย ตําแหนงของการวางเนวิเกชั่น
ก็ควรวางใหสม่ําเสมอ เชน อยูตําแหนงบนสุดของทุกหนาเปนตน ซึ่งถาจะใหดีเมื่อมีเนวิเกชั่นที่เปน
กราฟกก็ควรเพิ่มระบบเนวิเกชั่นที่เปนตัวอักษรไวสวนลางดวย เพื่อชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูใ ชที่
ยกเลิกการแสดงผลภาพกราฟกบนเว็บเบราเซอร
1.6 คุณภาพของสิ่งที่ปรากฏใหเห็นในเว็บไซต (Visual Appeal)
ลั ก ษณะที่ น า สนใจของเว็ บ ไซต นั้ น ขึ้ น อยู กั บ ความชอบส ว นบุ ค คลเป น สํ า คั ญ
แตโดยรวมแลวก็สามารถสรุปไดวาเว็บไซตที่นาสนใจนั้นสวนประกอบตางๆ ควรมีคุณภาพ เชน กราฟก
ควรสมบูรณไมมีรอยหรือขอบขั้นบันไดใหเห็น ชนิดตัวอักษรอานงายสบายตา มีการเลือกใชโทนสีที่
เขากันอยางสวยงาม เปนตน
1.7 ความสะดวกของการใชในสภาพตางๆ (Compatibility)
การใชงานของเว็บไซตนั้นไมควรมีขอบจํากัด กลาวคือ ตองสามารถใชงานไดดีใน
สภาพแวดลอมที่หลากหลาย ไมมีการบังคับใหผูใชตองติดตั้งโปรแกรมอื่นใดเพิ่มเติม นอกเหนือจาก
เว็บบราวเซอร ควรเปนเว็บที่แสดงผลไดดีในทุกระบบปฏิบัติการ สามารถแสดงผลไดในทุกความ
ละเอี ย ดหน า จอ ซึ่ ง หากเป น เว็ บ ไซต ที่ มี ผู ใ ช บ ริ ก ารมากและกลุ ม เป า หมายหลากหลายควรให
ความสําคัญกับเรื่องนี้ใหมาก
1.8 ความคงที่ในการออกแบบ (Design Stability)
ถ า ต อ งการให ผู ใช ง านรูสึ ก ว า เว็บ ไซต มีคุ ณ ภาพ ถู ก ต อ ง และเชื่ อ ถื อ ได ควรให
ความสํ า คั ญกั บ การออกแบบเว็ บ ไซต เ ป น อย า งมาก ต องออกแบบวางแผนและเรี ย บเรี ย งเนื้อ หา
อยางรอบคอบ ถาเว็บที่จัดทําขึ้นอยางลวกๆ ไมมีมาตรฐานการออกแบบและระบบการจัดการขอมูล
ถามีปญหามากขึ้นอาจสงผลใหเกิดปญหาและทําใหผูใชหมดความเชื่อถือ
1.9 ความคงที่ของการทํางาน (Function Stability)
ระบบการทํา งานต า งๆ ในเว็บไซตควรมี ค วามถูก ต องแนน อน ซึ่ งตองไดรับ การ
ออกแบบสรา งสรรค แ ละตรวจสอบอยูเ สมอ ตัว อยา งเชน ลิ ง คต า งๆ ในเว็บ ไซตต อ งตรวจสอบว า
ยังสามารถลิงคขอมูลไดถูกตองหรือไม เพราะเว็บไซตอื่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ปญหาที่
เกิดจากลิงค ก็คือ ลิงคขาด ซึ่งพบไดบอยเปนปญหาที่สรางความรําคาญกับผูใชเปนอยางมาก
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2. การออกแบบเว็บไซต
ในการออกแบบเว็บไซตนั้นประกอบดวยกระบวนการตางๆ มากมาย เชน การออกแบบ
โครงสร า ง ลั ก ษณะหน า ตา หรื อ การเขี ย นโปรแกรม แต มีห ลายคนที่ พัฒ นาเว็ บ ไซต โดยขาดการ
วางแผนและทํางานไมเปนระบบ ตัวอยางเชน การลงมือออกแบบโดยการใชโปรแกรมชวยสรางเว็บ
เนื้อหาและรูปแบบก็เปนไปตามที่นึกขึ้นไดขณะนั้น และเมื่อเห็นวาดูดีแลวก็เปดตัวเลยทําใหเว็บนั้นมี
เปาหมายและแนวทางที่ไมแนนอน ผลลัพธที่ไดจึงเสี่ยงกับความลมเหลวคอนขางมาก
ความลมเหลวที่พบเห็นไดทั่วไป ไดแก เว็บที่แสดงขอความวาอยูระหวางการกอสราง
(Under Construction หรือ Coming soon) ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการขาดการวางแผนที่ดี บางเว็บถือไดวา
ตายไปแลว เนื่องจากขอมูลไมทันสมัย ขาดการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีลาสมัย ลิงคผิดพลาด สิ่งเหลานี้
แสดงใหเห็นถึงการขาดการดูแล ตรวจสอบและพัฒนาใหทันสมัยอยูเสมอ
การออกแบบเว็บไซตอยางถูกตองจะชวยลดความผิดพลาดเหลานี้ และชวยลดความ
เสี่ยงที่จะทําใหเว็บประสบความลมเหลว การออกแบบเว็บไซตที่ดีตองอาศัยการออกแบบและจัดระบบ
ขอมูลอยางเหมาะสม
กระบวนการแรกของการออกแบบเว็บไซต คือ การกําหนดเปาหมายของเว็บไซตกําหนด
กลุมผูใช ซึ่งการจะใหไดมาซึ่งขอมูล ผูพัฒนาตองเรียนรูผูใช หรือจําลองสถานการณ สิ่งเหลานี้จะชวย
ใหเราสามารถออกแบบเนื้อหาและการใชงานเว็บไซตไดอยางเหมาะสม ตรงกับความตองการของผูใช
อยางแทจริง
2.1 กําหนดเปาหมายของเว็บไซต
ขั้นตอนแรกของการออกแบบเว็บไซต คือ การกําหนดเปาหมายของเว็บไซตใหแนชัด
เสียกอน เพื่อจะไดออกแบบการใชงานไดตรงกับเปาหมายที่ไดตั้งเอาไว โดยทั่วไปมักจะเขาใจวาการ
ทําเว็บไซต มีจุดมุงหมายเพื่อบริการขอมูลของหนวยงานหรือองคกรเทานั้น แตในความเปนจริงแลว
เว็บไซตแตละแหงก็จะมีเปาหมายของตนเองแตกตางกันออกไป
2.2 กําหนดกลุมผูใชเปาหมาย
ผูออกแบบเว็บไซตจําเปนตองทราบกลุมผูใชเปาหมายที่เขามาใชบริการเว็บไซต
เพื่ อ ที่ จ ะได ต อบสนองความต อ งการของผู ใ ช ไ ด อ ย า งชั ด เจน ตั ว อย า งเช น เว็ บ ไซต ที่ มี ก ลุ ม ผู ใ ช
หลากหลาย เชน เซิรชเอ็นจิน เว็บทาและเว็บไดเรกทอรี่ แตเว็บไซตสวนใหญนั้นจะตอบสนองความ
ตองการเฉพาะกลุมเทานั้น ไมสําหรับทุกคน เพราะคุณไมสามารถตอบสนองความตองการของคนที่
หลากหลายไดในเว็บไซตเดียว
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2.3 สิ่งที่ผูใชตองการจากเว็บ
หลังจากที่ไดเปาหมายและกลุมเปาหมายของเว็บไซตแลว ลําดับตอไป คือ การ
ออกแบบเว็บไซตเพื่อดึงดูดผูใชงานใหไดนานที่สุด ดวยการสรางสิ่งที่นาสนใจเพื่อดึงดูดผูใชโดยทั่วไป
แลว สิ่งที่ผูใชคาดหวังจากการเขาชมเว็บไซตหนึ่งไดแก
- ขอมูลและการใชงานที่เปนประโยชน
- ขาวและขอมูลที่นาสนใจ
- การตอบสนองตอผูใช
- ความบันเทิง
- ของฟรี
2.4 ขอมูลหลักที่ควรมีอยูในเว็บไซต
เมื่ อ ทราบถึ ง ความต อ งการที่ ผู ใ ชต อ งการได รั บ เมื่ อ เข า ชมเว็ บ ไซต ห นึ่ ง ๆ แล ว ก็
ออกแบบเว็บไซตใหมีขอมูลที่ผูใชตองการ ซึ่งขอมูลตอไปนี้เปนสิ่งที่ผูใชสวนใหญคาดหวังจะไดรับ
เมื่อเขาไปชมเว็บไซต
- ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท
- รายละเอียดของผลิตภัณฑ
- ขาวความคืบหนาและขาวจากสื่อมวลชน
- คําถามยอดนิยม
- ขอมูลในการติดตอ
3. ออกแบบหนาเว็บไซต (Page Design)
หนาเว็บเปนสิ่งแรกที่ผูใชจะไดเห็นขณะที่เปดเขาสูเว็บไซต และยังเปนสิ่งแรกที่แสดงถึง
ประสิทธิภาพในการออกแบบเว็บไซตอีกดวย หนาเว็บจึงเปนสิ่งสําคัญมาก เพราะเปนสื่อกลางใหผูชม
สามารถใชประโยชนจากขอมูลของระบบงานของเว็บไซตน้ันได โดยปกติหนาเว็บจะประกอบดวย
รูปภาพ ตัวอักษร สีพื้น ระบบเนวิเกชั่น และองคประกอบอื่นๆ ที่ชวยสื่อความหมายของเนื้อหาและ
อํานวยความสะดวกตอการใชงาน
หลักสําคัญในการออกแบบหนาเว็บก็คือ การใชรูปภาพและองคประกอบตางๆ รวมกัน
เพื่อสื่อความหมาย เกี่ยวกับเนื้อหาหรือลักษณะสําคัญของเว็บไซต โดยมีเปาหมายสําคัญเพื่อการสื่อ
ความหมายที่ ชั ด เจนและน า สนใจ บนพื้น ฐานของความเรีย บงา ยและความสะดวกของผูใ ช การ
ออกแบบเว็บไซตตองคํานึงถึง
3.1 ความเรียบงาย ไดแก มีรูปแบบที่เรียบงาย ไมซับซอน และใชงานไดสะดวก ไมมี
กราฟกหรือตัวอักษรที่เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา ชนิดและสีของตัวอักษรไมมากจนเกินไปทําใหวุนวาย
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3.2 ความสม่ําเสมอ ไดแก ใชรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บไซต เชน รูปแบบของหนา
สไตลของกราฟก ระบบเนวิเกชันและโทนสี ควรมีความคลายคลึงกันตลอดทั้งเว็บไซต
3.3 ความเปนเอกลักษณ การออกแบบเว็บไซตควรคํานึงถึงลักษณะขององคกร เพราะ
รูปแบบของเว็บไซตจะสะทอนถึงเอกลักษณและลักษณะขององคกรนั้นๆ เชน ถาเปนเว็บไซตของทาง
ราชการจะตองดูนาเชื่อถือ ไมเหมือนสวนสนุก ฯลฯ
3.4 เนื้อหาที่มีประโยชน เนื้อหาเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในเว็บไซต ดังนั้น ควรจัดเตรียม
เนื้อหาและขอมูลที่ผูใชตองการใหถูกตองและสมบูรณ มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมใหทันเหตุการณอยูเสมอ
เนื้อหาไมควรซ้ํากับเว็บไซตอื่นจึงจะดึงดูดความสนใจ
3.5 ระบบเนวิเกชันที่ใชงานงาย ตองออกแบบใหผูใชเขาใจงายและใชงานสะดวก ใชกราฟก
ที่สื่อความหมายรวมกับคําอธิบายที่ชัดเจน มีรูปแบบและลําดับของรายการที่สม่ําเสมอ เชน วางไว
ตําแหนงเดียวกันของทุกหนา
3.6 ลักษณะที่นาสนใจ หนาตาของเว็บไซตจะตองมีความสัมพันธกับคุณภาพของ
องคประกอบตางๆ เชน คุณภาพของกราฟกที่จะตองสมบูรณ การใชสี การใชตัวอักษรที่อานงาย สบายตา
การใชโทนสีที่เขากันลักษณะหนาตาที่นาสนใจนั้น ขึ้นอยูกับความชอบของแตละบุคคล
3.7 การใชงานอยางไมจํากัด ผูใชสวนใหญสามารถเขาถึงไดมากที่สุดเลือกใชบราวเซอร
ชนิดใดก็ไดในการเขาถึงเนื้อหาสามารถแสดงผลไดทุกระบบปฏิบัติการ และความละเอียดหนาจอตางๆ
กันอยางไมมีปญหาเปนลักษณะสําคัฐสําหรับผูใชที่มีจํานวนมาก
3.8 คุณภาพในการออกแบบ การออกแบบและเรียบเรียงเนื้อหาอยางรอบครอบ สราง
ความรูสึกวาเว็บไซตมีคุณภาพ ถูกตอง และเชื่อถือได
3.9 ลิงคตางๆ จะตองเชื่อมโยงไปหนาที่มีอยูจริงและถูกตอง ระบบการทํางานตางๆ ใน
เว็บไซตจะตองมีความแนนอนและทําหนาที่ไดอยางถูก
4. การออกแบบโครงสรางเว็บไซต (Site Structure Design)
โครงสรางเว็บไซท (Site Structure ) เปนแผนผังของการลําดับเนื้อหาหรือการจัดวาง
ตําแหนงเว็บเพจทั้งหมด ซึ่งจะทําใหเรารูวาทั้งเว็บไซทประกอบไปดวยเนื้อหาอะไรบาง และมีเว็บเพจ
หน า ไหนที่ เ กี่ ย วข อ งเชื่ อ มโยงถึ ง กั น ดั ง นั้ น การออกแบบโครงสร า งเว็ บ ไซท จึ ง เป น เรื่ อ งสํ า คั ญ
เปรียบเสมือนกับการเขียนแบบอาคารกอนที่จะลงมือสราง เพราะจะทําใหเรามองเห็นหนาตาของ
เว็บไซทเปนรูปธรรมมากขึ้น สามารถออกแบบระบบเนวิเกชั่นไดเหมาะสมและเปนแนวทางการทํางาน
ที่ชัดเจน สําหรับขั้นตอนตอๆ 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
หรือเว็บไซทที่มีการนําเสนอขอมูลแบบทีละขั้นตอน
5.2 แบบระดับชั้น (Hierarchy) เหมาะสําหรับเว็บไซทที่มีจํานวนเว็บเพจมากขึ้น เปน
รูปแบบที่เราจะพบไดทั่วไป
5.3 แบบผสม (Combination) เหมาะสําหรับเว็บไซทที่ซับซอน เปนการนําขอดีของ
รูปแบบทั้ง 2 ขางตนมาผสมกัน
6. การใชสีในการออกแบบเว็บไซต
การสรางสีสันบนหนาเว็บเปนสิ่งที่สื่อความหมายของเว็บไซตไดอยางชัดเจน 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
ถูกผสมเปนเนื้อสีเดียวกัน แลว จุดแตละจุดหรือพิกเซล (Pixel) เปนสว นประกอบของภาพบนหนา
จอคอมพิวเตอร โดยจํานวนบิตที่ใชในการกําหนดความสามารถของการแสดงสีตางๆ เพื่อสรางภาพ
บนจอนั้น เรียกวา บิตเด็ป(Bit-depth) ในภาษา HTML มีการกําหนดสีดวยระบบเลขฐานสิบหก ซึ่งมี
เครื่องหมาย (#) 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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ภาพที่ 2 แสดงระบบสี RGB (จากเว็บไซต www.webstyleguide.com)
สีมีอิทธิพลในเรื่องของอารมณการสื่อความหมายที่เดนชัด กระตุนการรับรูทางดานจิตใจ
มนุษย สีแตละสีใหความรูสึก อารมณที่ไมเหมือนกัน สีบางสีใหความรูสึกสงบ บางสีใหความรูสึก
ตื่นเตนรุนแรง สีจึงเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งตอการออกแบบเว็บไซต ดังนั้น การเลือกใชโทนสีภายใน
เว็บไซตเปนการแสดงถึงความแตกตางของสีที่แสดงออกทางอารมณ มีชีวิตชีวาหรือเศราโศก รูปแบบ
ของสีที่สายตาของมนุษยมองเห็น สามารถแบงออกเปน 3 กลุม คือ
6.1 สีโทนรอน (Warm Colors) เปนกลุมสีที่แสดงถึงความสุข ความปลอบโยน ความ
อบอุน และดึงดูดใจ สีกลุมนี้เปนกลุมสีที่ชวยใหหายจากความเฉื่อยชา มีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น
6.2 สีโทนเย็น (Cool Colors) แสดงถึงความที่ดูสุภาพ ออนโยน เรียบรอย เปนกลุมสีที่มี
คนชอบมากที่สุด สามารถโนมนาวในระยะไกลได
6.3 สีโทนกลาง (Neutral Colors) สีที่เปนกลาง ประกอบดวย สีดํา สีขาว สีเทา และ
สีน้ําตาล กลุมสีเหลานี้คือ สีกลางที่สามารถนําไปผสมกับสีอื่นๆ เพื่อใหเกิดสีกลางขึ้นมา

สีโทนรอน
ภาพที่ 3 แสดงรูปแบบของสีโทนรอนและสีโทนเย็น

สีโทนเย็น
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สิ่ง ที่ สํ า คั ญต อผู อ อกแบบเว็ บ คือ การเลื อกใช สีสํ า หรั บ เว็ บ นอกจากจะมี ผ ลต อการ
แสดงออกของเว็บแลวยังเปนการสรางความรูสึกที่ดีตอผูใชบริการ ดังนั้น จะเห็นวาสีแตละสีสามารถ
สื่อความหมายของเว็บไดอยางชัดเจน ความแตกตาง ความสัมพันธที่เกิดขึ้นยอมสงผลใหเว็บมีความ
น า เชื่ อถื อ มากยิ่ ง ขึ้ น ชุ ดสี แ ต ล ะชุดมี ค วามสํา คัญตอเว็บ ถา เลือกใชสี ไมต รงกับวัต ถุป ระสงคห รื อ
เปาหมายอาจจะทําใหเว็บไมนาสนใจ ผูใชบริการจะไมกลับมาใชบริการอีกภายหลัง ฉะนั้นการใชสี
อยางเหมาะสมเพื่อสื่อความหมายของเว็บตองเลือกใชสีที่มีความกลมกลืนกัน

สรุปแนวคิดที่ไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทําใหผูวิจัยไดแนวคิดในการทําวิจัยครั้งนี้
เปนอยางมาก ดังนี้
การศึ ก ษาเอกสารเกี่ ย วกั บ บการวิ จั ย เชิ ง พั ฒ นาทํ า ให ผู วิ จั ย รู ค วามหมายและความ
แตกตางของงานวิจัยพัฒนากับงานวิจัยประเภทอื่นๆ มีความเขาใจในกระบวนการวิจัยเชิงพัฒนา
ทั้งดานการวิจัย ขั้นตอน ซึ่งผูวิจัยไดยึดถือเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ และการจัดการฐานขอมูลทําให
ผู วิ จั ย มี ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ ระบบสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศ การพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศมากยิ่ ง ขึ้ น ทํ า ให เ กิ ด แนวคิ ด ในการนํ า หลั ก การต า งๆ มาบู ร ณาการใช พั ฒ นาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการทําวิจัยในครั้งนี้
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับทฤษฎีวงจรพัฒนาระบบ ทําใหผูวิจัยไดนําหลักการและ
แนวคิดทั้ง 7 ขั้นตอน คือ เขาใจปญหา ศึกษาความเปนไปได วิเคราะห ออกแบบ สราง ปรับเปลี่ยน
การการบํารุงรักษา มาเปนกรอบความคิดในการดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและ
การสืบคนฐานขอมูลภาพถาย ของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในครั้งนี้
นอกจากนี้ การศึกษาเอกสารที่เ กี่ยวของกับการออกแบบเว็ ปไซต ทําใหผูวิจัยเขาใจ
องคประกอบที่สําคัญในการสรางเว็ปไซต ทั้งในเรื่องของหลักการสราง วิธีการสราง การเลือกใชสี
รู ป แบบโครงสร า งของเว็ ป ไซต ทํ า ให ก ารพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด เก็ บ และการสื บ ค น
ฐานขอมูลภาพถายของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความ
สมบูรณมากยิ่งขึ้น
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บทที่ 3
วิธีการวิจัย
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานัก
สื่อและโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้
1. กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
2. กําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคน
3.2 สรางแบบประเมินคุณภาพพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการ
สืบคนสําหรับผูเชี่ยวชาญ
3.3 สรางแบบประเมินคุณภาพพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการ
สืบคนสําหรับผูใชงาน
4. การดําเนินการทดลองเพื่อหาประคุณภาพของระบบสารสนเทศฯ
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย
1.1 ประชากร หมายถึ ง ผูใชระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่ผูวิจัย ไดพั ฒนาขึ้น ไดแก
ผูบริหารคณาจารยและเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 1,187 คน
1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรของสํานักสื่อเทคโนโลยีการศึกษาและ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 23 คน ไดมาโดยการเลือกอยางเจาะจง
และแบงเปน 3 กลุมดังนี้
1.2.1 ใชทดลองครั้งที่ 1 จํานวน 3 คน
1.2.2 ใชทดลองครั้งที่ 2 จํานวน 5 คน
1.2.3 ใชทดลองครั้งที่ 3 จํานวน 15 คน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. แบบประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฯ แบงเปน 2 ดาน
ไดแก
2.1 แบบประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฯ สําหรับ
ผูเชี่ยวชาญ
2.2 แบบประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฯ สําหรับ
ผูใชงาน

การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด เก็ บ และการสื บ ค น ฐานข อ มู ล
ภาพถายของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูวิจัยไดดําเนินการ
ตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษา รวบรวมขอมูลภาพถายของสํานักสื่อฯ ที่มีอยูทั้งหมดตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
เพื่อใหสามารถวิเคราะหองคประกอบตางๆ ของภาพถาย กิจกรรมที่เกิดขึ้นในภาพถายใหสอดคลองกับ
การจัดการสรางระบบ
2. วิ เ คราะห พ ฤติ ก รรมด า นไอที ข องผู ใ ช ง านระบบ เพื่ อ เป น ข อ มู ล ในการกํ า หนด การ
ออกแบบ คุณลักษณะการใชงานของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลใหมี
ความเหมาะสมกับผูใชงาน
3. ศึกษาวิธีการสราง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลฯ จาก
หนังสือ เอกสาร เว็ปไซด และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางฐานขอมูล เพื่อใชเปนขอมูลในการสราง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูล
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถาย โดยใช
โปรแกรมจัดการฐานขอมูล Mysql, Jquery, HTML และ Jalbum โดยมีขั้นตอนดังนี้
4.1 ออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลฯ และวาง
แนวทางในการนําเสนอ แลวนําไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อพิจารณาและ
ตรวจสอบความเปนไปไดในการสรางระบบฯ และความถูกตองของขอมูล
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4.2 ออกแบบลั ก ษณะของโฮมเพจ และคุ ณ ลั ก ษณะที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น การจั ด กลุ ม
ภาพถ า ย กรอบการคน หา ขนาดภาพแบบ Thumbnail ขนาดภาพที่ แ สดงผลลั พ ท สั ญ ลั ก ษณ นํ า
ทิศทางตางๆ
4.3 สรางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมุลภาพถายฯ โดยใช
โปรแกรม Jablum ซึ่ง เป น โปรแกรมที่มี ค วามสามารถในการสร า งโฮมเพจ และจั ด การฐานข อมู ล
ภาพถายไดเปนอยางดี
4.4 สรางแบบประเมินคุณภาพพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคน
ฐานขอมูลภาพถายของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สําหรับ
ผูเชี่ยวชาญและสําหรับผูใชงาน
4.4.1 ศึกษาคุณลักษณะที่ใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและ
การสืบคน ฐานข อมูล ภาพถ า ยของสํ า นัก สื่อ เทคโนโลยีการศึก ษา มหาวิท ยาลัยศรีน คริน ทรวิโ รฒ
เพื่อสรางแบบประเมินใหมีความสอดคลองและครอบคลุมคุณสมบัติที่ตองการประเมิน
4.4.2 ศึกษาและสรางแบบประเมินจากเอกสารและงานวิจัยตางๆ
4.4.3 สรางแบบประเมินใหมีความสอดคลองและครอบคลุมคุณสมบัติที่ตองการ
ประเมินจํานวน 2 ชุด ชุดที่ 1 เปนการประเมินคุณภาพดานการออกแบบระบบฯ สําหรับผูเชี่ยวชาญ
ดานเทคโนโลยีการศึกษา 3 ทาน และชุดที่ 2 เปนการประเมินคุณภาพดานการใชงาน สําหรับผูใชงาน
โดยใชแบบประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น ซึ่งเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

คุณภาพดีมาก
คุณภาพดี
คุณภาพปานกลาง
คุณภาพตองปรับปรุง
คุณภาพใชไมได

และผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญมีเกณฑในการแปลความหมายคะแนน มีดังนี้
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย

4.51 - 5.00
3.51 - 4.50
2.51 - 3.50
1.51 - 2.50
1.00 - 1.50

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

คุณภาพดีมาก
คุณภาพดี
คุณภาพปานกลาง
คุณภาพตองปรับปรุง
คุณภาพใชไมได
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ในการประเมินคุณภาพของพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการ
สืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักสื่อเทคโนโลยีการศึกษา มศว ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑคุณภาพที่
ระดับ 3.51 ขึ้นไป
5. นําระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายที่สรางเสร็จแลว
เสนอตอผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 3 ทาน ประเมินคุณภาพ
6. ทําการปรับปรุงแกไขระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฯ ตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา
7. หลังจากที่ไดปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคน ตามขอแนะนํา
ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาเรียบรอยแลว จึงนําระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการ
สืบคนฯ ที่สรางขึ้นไปทําการทดลองกับกลุมตัวอยางจนไดคุณภาพตามเกณฑที่ตั้งไว

วิธีการดําเนินการดําเนินการทดลอง
วิธีการดําเนินการดําเนินการทดลองเพื่อหาคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและ
การสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักสื่อเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูวิจัย
ไดแบงการทดลองไดดังนี้
การทดลองครั้งที่ 1 เปนการทดลองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 3 คน โดยใหผูใชงานใชระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถาย 1 คน ตอคอมพิวเตอร 1 เครื่อง โดยผูวิจัย
ใชวิธีการสังเกต สัมภาษณและจดบันทึกปญหาจากการใชระบบฯ เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงแกไข
การทดลองครั้งที่ 2 เพื่อทําการหาแนวโนมคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและ
การสืบคนฐานขอมูลภาพถาย โดยทดลองกับผูใชงาน 5 คน โดยใหผูใชงานใชระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถาย 1 คน ตอคอมพิวเตอร 1 เครื่อง แลวผูวิจัยนําแบบประเมิน
คุณภาพสําหรับผูใชงาน ใหผูใชงานประเมิน แลวนําขอมูลไปหาแนวโนมคุณภาพโดยการหาคาเฉลี่ย
และขอเสนอแนะนําไปปรับปรุงแกไขระบบฯ
การทดลองครั้งที่ 3 เพื่อทําการหาคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคน
ฐานขอมูลภาพถาย โดยทดลองกับผูใชงาน 15 คน โดยใหผูใชงานใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บ
และการสืบคนฐานขอมูลภาพถาย 1 คน ตอคอมพิวเตอร 1 เครื่อง แลวผูวิจัยนําแบบประเมินคุณภาพ
สําหรับผูใชงาน ใหผูใชงานประเมิน แลวนําขอมูลไปหาคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บ
และการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักสื่อเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยการหาคาเฉลี่ย
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สถิติที่ใชในการวิเคราะห
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติพื้นฐาน คาเฉลี่ยเลขคณิต (พวงรัตน ทวีรัตน.
2531: 145)

43

บทที่ 4
ผลกาารวิเคราะะหขอมูล
ในการ ดํ า เนิ น การวิวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี จุ ด มุ ง หมายยเพื่ อ พั ฒ นาแและหาคุ ณ ภภาพระบบสาารสนเทศ
น
อมูลภาพถายของสํสํานักสื่อและเเทคโนโลยีกาารศึกษา มหาาวิทยาลัย
เพื่อการจัดเก็บแลละการสืบคนฐานข
น นทรวิโรฒใหมีเกณฑคุณภาพที่ระดัับ 3.51 ขึ้นไปปการวิเคราะหหขอมูลเพื่อสสรุปผลและกาารแปลผล
ศรีนคริ
การวิวิเคราะหขอมูลของการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจยนํ
ยั าเสนอในรูปแบบของตาร
ป
รางประกอบคคําอธิบายการรวิเคราะห
ขอมูล และเพื่อใหหเกิดความเขาใจตรงกั
า
นผูวิจัยจึงไดกําหนนดสัญลักษณ
ณและอักษรยอที่ใชแทนคววามหมาย
ในการแปลความหหมายของการรวิเคราะหขอมูล ดังนี้
สัญลักษณ
ษ ที่ใชในกาารวิเคราะหขอมู
อ ล
X แทน
แ คาคะแนนนเฉลี่ย (Meean)
S.D. แทน
แ คาความมเบี่ยงเบนมาาตรฐาน (Staandard Deviaation)
ผลกการประเมินคุณภาพระบบบสารสนเททศเพื่อการจััดเก็บและกาารสืบคนฐานนขอมูลภาพถถาย
บ
บคคนฐานขอมูลลภาพถายของงสํานักสื่อ
ผลการปประเมินระบบบสารสนเทศเพพื่อการจัดเก็บและการสื
และะเทคโนโลยี การศึ
ก กษา มหหาวิ ทยาลั ยศรี
ศ นคริ นทรวิวิ โรฒ ที่ พั ฒ นาและผ
น
า นกการประเมิ น คุ ณ ภาพ
โดยผูเชี่ยวชาญดดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 3 ทาน มี 2 ดาน ประกอบดดวย ดานการออกแบบ
ระบบและดานกาารใชงานระบบบ โดยแจกแแจงคาเฉลี่ยและค
แ าเบี่ยงเบบนมาตรฐานน รายละเอียดแสดงใน
ด
ตารางที่ 1 ปรากฏฏผลการประเมินดังนี้
ตารรางที่ 1

แสสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีมตี อระบบ
สาารสนเทศเพืพื่ อ การจั ด เก็็ บ และการสืสื บ ค น ฐานข อมู
อ ล ภาพถ าายของสํ า นั กสื
ก ่ อ และ
เททคโนโลยีการศึกึ ษาจําแนกกเปนรายดาน

ควาามคิดเห็นตอระบบสารส
อ
สนเทศ
เพื่อการจัดเก็บและการรสืบคนฐานขขอมูลภาพถถาย
ของสํานั
า กสื่อและเทคโนโลยีการศึ
ก กษา
1. ดานการออกแแบบระบบ
2. ดานการใชงานระบบ
ร
รวม

5.000
4.881
4.887

S.D.

ระดัับ
ความคิดเห็
ด น

0.000
0.402
0.346

คุณภาพดีมาก
คุณภาพดีมาก
คุณภาพดีมาก
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จากตาารางที่ 1 ผลการวิเคราะหหขอมูล พบววา ความคิดเห็
ด น ตอระบบบสารสนเทศศเพื่อ การ
แ
ลยีการศึกษา ในภาพรวมมีมีคุณภาพ
จัดเกก็บและการสืบคนฐานขอมูมลภาพถายขของสํานักสื่อและเทคโนโล
อยูในระดับดีมากก มีคาเฉลี่ย 4.87
4 และในททุกดานมีคุณภาพอยู
ณ
ในระะดับดีมาก ซึ่งงดานที่มีคาเฉลี
เ ่ยมาก
ที่สดุ คือ ดานการรออกแบบระบบ มีคาเฉลีย่ 5.00 และดดานการใชงานนระบบ มีคาเเฉลี่ย 4.81
ตารรางที่ 2

แสสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมมาตรฐานของงระดับความคิคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีมีตอระบบ
สาารสนเทศเพืพื่ อ การจั ด เก็็ บ และการสืสื บ ค น ฐานข อมู
อ ล ภาพถ าายของสํ า นั กสื
ก ่ อ และ
เททคโนโลยีการศึกึ ษาจําแนกกเปนรายขอ

ความคิดเห็นตอระบบสารส
อ
สนเทศ
เ ่อการจัดเก็
เพื
เ บและการรสืบคนฐานขขอมูลภาพถาย
า
ของสํานั
า กสื่อและเเทคโนโลยีการศึ
ก กษา
1. ดานการออกกแบบระบบ
1 ความเหมาะสมของกการจัดกลุมภาาพถาย
1.1
1 ความถูกต
1.2
ก องในการคคนหาขอมูลภาพถาย
1 ความงายตอการคนหาข
1.3
ห อมูลภาพพถาย
ร
รวม
2. ดานการใชงานระบบ
2 ความสะะดวกในการเขขาถึง www.sswu.jalbum.nnet
2.1
2 ความรวดเร็วในการคคนหาภาพถาย
2.2
2 ความงายต
2.3
า อการนําภาพถ
ภ ายไปใชช
2 ความเหมาะสมของขขนาดภาพถาย
2.4
2 ความเหมาะสมของรูรปแบบตัวอักษร
2.5
ษ
2 ความเหมาะสมของหหนาจอ
2.6
2 ความเหมาะสมของขขนาดตัวอักษร
2.7
ร
รวม
รวมม (ดานการอออกแบบระบบบและดานการใชงานรระบบ)

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็
ด น

5.000
5.000
5.000
5.000

0.000 คุณภาพดีดีมาก
0.000 คุณภาพดีดีมาก
0.000 คุณภาพดีดีมาก
0.000 คุณภาพดีดีมาก

5.000
5.000
5.000
4.333
5.000
4.333
5.000
4.81
4.877

0.000 คุณภาพดีดีมาก
0.000 คุณภาพดีดีมาก
0.000 คุณภาพดีดีมาก
0.577
คุณภาพพดี
0.000 คุณภาพดีดีมาก
0.577
คุณภาพพดี
0.000 คุณภาพดีดีมาก
0.402 คุณภาพดีดีมาก
0.346 คุณภาพดีดีมาก
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จากตารางที่ 2 ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล พบว า ความคิ ด เห็ น ของผู เ ชี่ ย วชาญต อ ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
จําแนกรายขอ สวนใหญมีคาเฉลี่ย 5.00 โดยขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ความเหมาะสมของขนาด
ภาพถาย และความเหมาะสมของหนาจอ มีคาเฉลี่ย 4.33
จากการประเมิ น คุณ ภาพโดยผู เ ชี่ ย วชาญด า นเทคโนโลยีก ารศึ ก ษาทํา ใหผู วิจั ย ทราบถึ ง
ขอบกพรองตางๆ ซึ่งผูวิจัยไดปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ดังนี้
1. เพิ่มตัวแปรคําคนสําหรับกลุมรูปภาพในแตละในแตละกลุม
2. แกไขคําที่สะกิดผิด
3. ลบจํานวนรูปภาพที่มีการคลายกันโดยเลือกเอารูปใดรูปหนึ่ง
ผลการทดลองเพื่ อ หาคุ ณ ภาพระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด เก็ บ และการสื บ ค น
ฐานขอมูลภาพถายของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลันศรีนครินทรวิโรฒ
ผูวิจัยไดดําเนินการทดลอง และวิเคราะหขอมูลตามวิธีการทางสถิติเพื่อหาคุณภาพ ของระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ตามเกณฑคุณภาพที่ระดับ 3.51 ขึ้นไปปรากฏผลดังนี้
การทดลองครั้งที่ 1
ผลการทดลองระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานัก
สื่อและเทคโนโลยีการศึกษา กับกลุมตัวอยาง จํานวน 3 คน ในการทดลองครั้งที่ 1 พบวา ผูใชงาน
สามารถใชระบบและสืบคนภาพถายไดดี แตพบขอควรปรับปรุง คือ แกไขการซ้ํากันของภาพถายและ
การตั้งชื่อกลุมของภาพถาย และการจัดหมวดหมูภาพถาย ซึ่งผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขกอนนําไปทดลอง
ครั้งที่ 2
การทดลองครั้งที่ 2
ผลจาการนําระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักสือ่
และเทคโนโลยีการศึกษาที่ไดปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 5 คน เพื่อหา
แนวโนมคุณภาพของระบบสารสนเทศ พรอมทั้งหาขอบกพรองของระบบในดานตางๆ โดยใหผูใชงาน
ประเมินคุณภาพจากแบบประเมิน และสังเกตพฤติกรรมในขณะทดลอง ซึ่งปรากฏผลการทดลองดังนี้
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น ณภาพระะบบสารสนนเทศเพื่อการจัดเก็บ
ความคิดเห็นของงผูใชงานในการประเมินคุ
และะการสืบคนฐานข
ฐ อมูลภาาพถายของสสํานักสื่อแลละเทคโนโลยียีการศึกษา
ความคิคิดเห็นของผูใชงานที่มีตอระบบสารสน
อ
นเทศเพื่อการจัดเก็บและะการสืบคนฐานขอมูล
ภาพพถายของสํานันกสื่อและเทคโนโลยีการศึศึกษา ดานกการใชงาน www.swu.jalb
w
bum.net โดยยแจกแจง
คาเฉฉลี่ยและคาเบีบี่ยงเบนมาตรรฐาน รายละเอียดแสดงในนตารางที่ 3
ตารรางที่ 3

แสสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนนมาตรฐานขอองระดับความคิดเห็นของงผูใชงานที่มีตอระบบ
สาารสนเทศเพืพื่ อ การจั ด เก็็ บ และการสืสื บ ค น ฐานข อมู
อ ล ภาพถ าายของสํ า นั กสื
ก ่ อ และ
เททคโนโลยีการศึกึ ษาจําแนกกเปนรายขอ

ความคิคิดเห็นตอระะบบสารสนเเทศ
อ่
ดเก็บและการสื
บ
บ นฐานขอมูลภาพถาย
บค
เพือการจั
ของสํานักสื
ก ่อและเทคคโนโลยีการศึศึกษา
1. ความเหมาะสมของการจััดกลุมภาพถาย
า
2. ความถูกตองในการค
ง
นหาาขอมูลภาพถาย
อ นหาขอมู
อ ลภาพถาย
3. ความงายตอการค
4. ความสะดวกกในการเขาถึง ww.swu.jalbum.net
ว
นหาาภาพถาย
5. ความรวดเร็วในการค
อ าภาพถถายไปใช
6. ความงายตอการนํ
นํ
7. ความเหมาะสมของขนาดดภาพถายที่นาไปใช
8. ความหลากหหลายของภาพพถาย
9. ความเหมาะสมของขนาดดหนาจอ เมื่อแสดงใน
แท็ปเล็ต
เ ่อแสดงใน
10. ความเหมาาะสมของขนนาดหนาจอ เมื
คอมพิวเตอรร
รวมม

S.D.

ระดดับ
ความคิคิดเห็น

4.40
4.60
4.40
4.00
4.00
4.00
4.00
4.60
4.00

0.548
0.548
0.548
0.707
0.707
0.707
0.707
0.548
0.707

คุณภาพดี
ภ
คุณภาพพดีมาก
คุณภาพดี
ภ
คุณภาพดี
ภ
คุณภาพดี
ภ
คุณภาพดี
ภ
คุณภาพดี
ภ
คุณภาพพดีมาก
คุณภาพดี
ภ

4.60

0.548

คุณภาพพดีมาก

4.26

0.633

คุณภาพดี
ภ
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จากตารางที่ 3 ผลการทดลองหาแนวโนมคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและ
การสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา โดยภาพรวมคุณภาพอยูในระดับดี
มีค า เฉลี่ ย 4.26 ซึ่ ง ข อ ที่ มี คา เฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ ความถู ก ต อ งในการค น หาข อ มู ล ภาพถ า ย ความ
หลากหลายของภาพถาย ความเหมาะสมของขนาดหนาจอเมื่อแสดงในคอมพิวเตอร มีคาเฉลี่ย 4.60
รองลงมา คือ ความเหมาะสมของการจัดกลุมภาพถาย ความงายตอการคนหาขอมูลภาพถาย ความ
สะดวกในการเขาถึง www.swu.jalbum.net ความรวดเร็วในการคนหาภาพถาย ความงายตอการนํา
ภาพถายไปใช ความเหมาะสมของขนาดภาพถายที่นําไปใช และความเหมาะสมของขนาดหนาจอ
เมื่อแสดงในแท็ปเล็ต มีคาเฉลี่ย 4.40 และ 4.00 ตามลําดับ แสดงวาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บ
และการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มีแนวโนมของคุณภาพ
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 3.51
การทดลองครั้งที่ 3
ผลจากการนําระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานัก
สื่ อ และเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาไปทดลองกั บ กลุ ม ตั ว อย า ง จํ า นวน 15 คน เพื่ อ หาคุ ณ ภาพระบบ
สารสนเทศ ซึ่งปรากฏผลการทดลอง ดังนี้
ความคิดเห็นของผูใชงานในการประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บ
และการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ความคิดเห็นของผูใชงานที่มีตอระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูล
ภาพถายของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ดานการใชงาน www.swu.jalbum.net โดยแจกแจง
คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4
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ตารรางที่ 4

แสสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนนมาตรฐานขอองระดับความคิดเห็นของงผูใชงานที่มีตอระบบ
สาารสนเทศเพืพื่ อ การจั ด เก็็ บ และการสืสื บ ค น ฐานข อมู
อ ล ภาพถ าายของสํ า นั กสื
ก ่ อ และ
เททคโนโลยีการศึกึ ษาจําแนกกเปนรายขอ

ความคิคิดเห็นตอระะบบสารสนเเทศ
เพื่อการจั
อ
ดเก็บและการสื
บ
บ นฐานขอมูลภาพถาย
บค
ของสํานักสื
ก ่อและเทคคโนโลยีการศึศึกษา
1. ความเหมาะะสมของการจัจัดกลุมภาพถถาย
2. ความถูกตองในการค
ง
นหาขอมูลภาพถถาย
3. ความงายตอการค
อ นหาขอมู
อ ลภาพถาย
4. ความสะดวกกในการเขาถึง ww.swu.jaalbum.net
ว
นหาภาพถาย
5. ความรวดเร็วในการค
อ าภาพถายไปใช
6. ความงายตอการนํ
7. ความเหมาะะสมของขนาดดภาพถายที่นํนาํ ไปใช
8. ความหลากหหลายของภาาพถาย
9. ความเหมาะะสมของขนาดดหนาจอ
เมื่อแสดงในนแท็ปเล็ต
10. ความเหมาะะสมของขนาดดหนาจอ
เมื่อแสดงในนคอมพิวเตอรร
รวมม

S.D.

ระดดับ
ความคิคิดเห็น

4.60
4.53
4.40
4.33
4.20
4.40
4.00
4.40
4.13

0.507
0.640
0.507
0.617
0.676
0.828
0.926
0.632
0.516

คุณภาพพดีมาก
คุณภาพพดีมาก
คุณภาพดี
ภ
คุณภาพดี
ภ
คุณภาพดี
ภ
คุณภาพดี
ภ
คุณภาพดี
ภ
คุณภาพดี
ภ
คุณภาพดี
ภ

4.33

0.617

คุณภาพดี
ภ

4.33

0.137
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จากกตารางที่ 4 ผลการวิ
ผ
เคราะหขอมูล พบว
พ า ความคิคิดเห็นตอระบบบสารสนเทศศเพื่อการ
อ
ลยีการศึกษาา ในภาพรวมมคุณภาพ
จัดเกก็บและการสืสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักสื่อและเทคโนโ
อยูในระดับดี ซึ่งขขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขอ 1 ความเหมาะสมขของการจัดกลุลุมภาพถาย มีคาเฉลี่ย
4.600 รองลงมา คือ ความถูกต
ก องในการคคนหาขอมูลภาพถ
ภ าย ความงายตอการรคนหาขอมูลภาพถาย
ความงายตอการรนําภาพถายไไปใช ความหลากหลายขอองภาพถาย ความเหมาะส
ค
สมของขนาดภาพถาย
าํ
ความสสะดวกในการรเขาถึง ww.sswu.jalbum.net ความเหมมาะสมของขนาดหนาจอเเมื่อแสดง
ที่นาไปใช
ในคอมพิวเตอร ความรวดเร็
ค
วในการค
ใ
นหาภภาพถาย ควาามเหมาะสมขของขนาดหนนาจอเมื่อแสดดงในแท็ป
เล็ตมีมคาเฉลี่ย 4.553 4.40 4.000 4.33 4.220 และ 4.133 ตามลําดับ แสดงวาระบบบสารสนเทศศเพื่อการ
จัดเกก็บและการสืบคนฐานขอมูมลภาพถายขของสํานักสื่อและเทคโนโลลยีการศึกษา มีคุณภาพตาามเกณฑ
ที่กาหนด
าํ
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาและหาคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ใหมีมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด 3.51 ขึ้นไป

ความมุงหมายของการวิจัย
เพื่ อ พั ฒ นาและหาคุ ณ ภาพระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด เก็ บ และการสื บ ค น ฐานข อ มู ล
ภาพถายของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใหมีมาตรฐานตาม
เกณฑที่กําหนด 3.51 ขึ้นไป

ความสําคัญของการวิจัย
ไดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีคุณภาพและเปนแนวทางในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลชนิดอื่นๆ ตอไป

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากร หมายถึง ผูใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น ไดแก ผูบริหาร
คณาจารย และเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 1,187 คน
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ได แ ก บุ ค ลากรของสํ า นั ก สื่ อ เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา และ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 23 คน ไดมาโดยการเลือกอยางเจาะจง
และแบงเปน 3 กลุมดังนี้
1. ใชทดลองครั้งที่ 1 จํานวน 3 คน
2. ใชทดลองครั้งที่ 2 จํานวน 5 คน
3. ใชทดลองครั้งที่ 3 จํานวน 15 คน
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ตัวแปรที่จะศึกษา
ตัวแปรตน คือ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของ
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็ บและการ
สืบคนฐานขอมูลภาพถายของ สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยผูใชงาน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. แบบประเมินระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฯ แบงเปน 2 ดาน ไดแก
2.1 แบบประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฯ สําหรับ
ผูเชี่ยวชาญ
2.2 แบบประเมิ นคุ ณภาพระบบสารสนเทศเพื่ อการจั ดเก็ บและการสื บค นฯ สํ าหรั บ
ผูใชงาน

การดําเนินการทดลองเพื่อหาคุณภาพ
วิธีการดําเนินการดําเนินการทดลองเพื่อหาคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและ
การสืบค น ฐานขอมู ล ภาพถา ยของสํา นัก สื่อ เทคโนโลยีการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ยศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
ผูวิจัยไดแบงการทดลองได ดังนี้
การทดลองครั้งที่ 1 เปนการทดลองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 3 คน โดยใหผูใชงานใช
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถาย 1 คน ตอคอมพิวเตอร 1 เครื่อง
โดยผูวิจัยใชวิธีการสังเกต สัมภาษณและจดบันทึกปญหาจากการใชระบบฯ เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงแกไข
การทดลองครั้งที่ 2 เพื่อทําการหาแนวโนมคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บ
และการสืบคนฐานขอมูลภาพถาย โดยทดลองกับผูใชงาน 5 คน โดยใหผูใชงานใชระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถาย 1 คน ตอคอมพิวเตอร 1 เครื่อง แลวผูวิจัยนําแบบ
ประเมินคุณภาพสําหรับผูใชงาน ใหผูใชงานประเมิน แลวนําขอมูลไปหาแนวโนมคุณภาพโดยการหา
คาเฉลี่ย และขอเสนอแนะนําไปปรับปรุงแกไขระบบฯ
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การทดลองครั้งที่ 3 เพื่อทําการหาคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการ
สืบคนฐานขอมูลภาพถาย โดยทดลองกับผูใชงาน 15 คน โดยใหผูใชงานใชระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถาย 1 คน ตอคอมพิวเตอร 1 เครื่อง แลวผูวิจัยนําแบบประเมิน
คุณภาพสําหรับผูใชงาน ใหผูใชงานประเมิน แลวนําขอมูลไปหาคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักสื่อเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยการหาคาเฉลี่ย

สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถาย
ของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สรุปผลการวิจัยได ดังนี้
1. ไดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีคุณภาพ
2. ผลการประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคน โดยผูใชงาน
ปรากฏผลวามีคุณภาพอยูในระดับดี (มีคาเฉลี่ย 4.33)

อภิปรายผล
จากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบค นฐานขอมูลภาพถายของ
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา ผลการประเมินคุณภาพของ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคน โดยผูเชี่ยวชาญเทคโนโลยีการศึกษามีคุณภาพอยูใน
ระดับดีมากมีคาเฉลี่ย 4.87 และผลการประเมินคุณภาพของผูใชงานมีคุณภาพอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย
4.33 ซึ่งสามารถอภิปรายผลได ดังนี้
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคน ไดดําเนินการสรางตาม
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดการฐานขอมูลและหลักการ
ออกแบบเว็ปไซต รวมทั้ง ดําเนินการตามหลักการวิจัยและพัฒนา โดยมีการวางแผน ลําดับขั้นตอน
ในการพัฒนาอยางเป นระบบ มีการแกไขปรับปรุงขอบกพรองต างๆ ตามคําแนะนําของผูเชี่ ยวชาญ
ซึ่งทํ าให ไ ด ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด เก็ บ และการสื บ ค น ฐานขอ มู ล ภาพถ า ยของสํ า นั ก สื่ อ และ
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก
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2. ผลการประเมินระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของ
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคุณภาพอยูในระดับดี มีคาฉลี่ย
4.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 3.51 ที่กําหนดไว ทั้งนี้ เนื่องจากผูวิจัยไดทําการการวิเคราะห สังเกต
พฤติกรรมการใชระบบสารสนเทศทั่วไปของผูใชงาน กอนเริ่มดําเนินการออกแบบระบบใหมีความ
สอดคลองกับพฤติกรรมการใชงาน ทําใหระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูใชงานในดานการคนหาภาพถายไดอยางสะดวก และการดาวโหลด
ภาพถายเพื่อนําใชในกิจกรรมตางๆ รวมถึงการสงตอภาพถายเขาไปในระบบสังคมออนไลน
3. จากการสังเกตพฤติกรรมของผูใชงาน พบวา ผูใชงานรูสึกพอใจกับการลักษณะการ
ออกแบบหนาจอของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนที่เหมาะสมกับการใชงานดวย
คอมพิวเตอร และใชงานผานหนาจอแท็ปเล็ต และโทรศัพทมือถือ
สรุปไดวา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักสื่อ
และเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้มีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานที่ กํ า หนด 3.51 ขึ้ น ไป สามารถนํ า ไปใช ใ นการจั ด กิ จ กรรมของสํา นั ก สื่ อ และเทคโนโลยี
การศึกษา รวมทั้งหนวยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดอยางมีคุณภาพ

ขอเสนอแนะ
จากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบค นฐานขอมูลภาพถายของ
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
ขอเสนอแนะทั่วไป
1. ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคน นอกจากจะตองมีความรู
เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชสรางระบบฐานขอมูล โปรแกรมสําหรับออกแบบกราฟฟกแลว
ยัง ตอ งอาศั ย ความรู ดา นศิ ลปะการออกแบบ และจิตวิท ยาผูบริโภค ซึ่ง จะทํา ใหระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดเก็บและการสืบคนที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพ เปนที่พึงพอใจสําหรับผูใชงานมากยิ่งขึ้น
2. ในการสรางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคน ควรมีการวางแผนการ
ดําเนินการอยางเปนระบบมีการพัฒนาตามขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนา และขั้นตอนการออกแบบ
ระบบสารสนเทศอยางเปนขั้นเปนตอน ซึ่งจะทําใหระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคน
มีความถูกตองของเขตขอมูลและความสะดวกในการสืบคน จนนําไปสูผลการใชงานอยางมีคุณภาพ
ตอไป
3. หลังจากการดําเนินกิจกรรมบันทึกภาพของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาในแตละครัง้
ควรมีการคัดเลือกรูปภาพที่เหมาะสมเพื่อการจัดเก็บเปนฐานขอมูล เพื่อลดความซ้ําซอนของภาพถาย
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย
ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลประเภทวิดีทัศน
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตอไป
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการประเมิณคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บ
และการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของ
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการประเมิณคุณภาพ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถาย
ของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา
1. อาจารยธนกร ขันทเขตต

อาจารยประจําวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. นายพัฒนา จัตวานิล

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ชํานาญการ)
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3. อาจารยถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา

อาจารยประจําสํานักนวัตกรรมการเรียนรู
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ภาคผนวก ข
สําเนาหนังสือขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญ
แบบประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคน สําหรับผูเชีย่ วชาญ
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 มีฤทธิ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดฝายผลิตสื่อการเรียนรู
สํ า นั ก สื่ อ และเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา ได รั บ อนุ มั ติ ใ ห ทํ า วิ จั ย จากงบประมาณเงิ น รายได ป ระจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูล
ภาพถายของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี ผูชวยศาสตราจารย
ดร.ฤทธิชัย ออนมิ่ง เปนผูรวมวิจัย
ในการนี้ สํานักสื่อฯ พิจารณาแลวเห็นวา นายพัฒนา จัตนาวิล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ระดับ 6 เปนผูที่มีความรูความสามารถในดานเทคโนโลยีการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหบุคคลดังกลาว เปนผูเชี่ยวชาญตรวจระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จักขอบพระคุณยิ่ง

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฤทธิชัย ออนมิ่ง)
ผูอํานวยการสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา โทร. 15404
ที่ ศธ 0519.22.01/
วันที่
มกราคม 2556
เรื่อง ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญ
เรียน

คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

เนื่องดวย นายสุรเชษฐ มีฤทธิ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดฝายผลิตสื่อการเรียนรู
สํ า นั ก สื่ อ และเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา ได รั บ อนุ มั ติ ใ ห ทํ า วิ จั ย จากงบประมาณเงิ น รายได ป ระจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูล
ภาพถายของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี ผูชวยศาสตราจารย
ดร.ฤทธิชัย ออนมิ่ง เปนผูรวมวิจัย
ในการนี้ สํานั กสื่ อฯ พิ จารณาแล วเห็ นว า อาจารย ธ นกร ขั น ทเขตต เ ป น ผู ที่ มีค วามรู
ความสามารถในดานเทคโนโลยีการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหบุคคลดังกลาว เปนผูเชี่ยวชาญตรวจระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จักขอบพระคุณยิ่ง

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฤทธิชัย ออนมิ่ง)
ผูอํานวยการสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา โทร. 15404
ที่ ศธ 0519.22.01/
วันที่
มกราคม 2556
เรื่อง ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญ
เรียน

ผูอํานวยการสํานักนวัตกรรมการเรียนรู

เนื่องดวย นายสุรเชษฐ มีฤทธิ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดฝายผลิตสื่อการเรียนรู
สํ า นั ก สื่ อ และเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา ได รั บ อนุ มั ติ ใ ห ทํ า วิ จั ย จากงบประมาณเงิ น รายได ป ระจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูล
ภาพถายของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี ผูชวยศาสตราจารย
ดร.ฤทธิชัย ออนมิ่ง เปนผูรวมวิจัย
ในการนี้ สํานักสื่อฯ พิจารณาแลวเห็นวา อาจารย ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา เปนผูที่มี
ความรูความสามารถในดานเทคโนโลยีการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหบุคคลดังกลาว เปนผูเชี่ยวชาญตรวจระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถายของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จักขอบพระคุณยิ่ง

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฤทธิชัย ออนมิ่ง)
ผูอํานวยการสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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แบบประเมินคุณภาพ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูล
ภาพถายของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยผูเชี่ยวชาญ
คําชี้แจง แบบประเมินประคุณภาพชุดนี้จัดทําขึ้นเพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบโครงการวิจัย
การพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ดเก็บ และการสื บค น ฐานข อมู ล ภาพถ า ยของสํ า นั ก สื่ อ และ
เทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพผูเชี่ยวชาญ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพผูเชี่ยวชาญ
กรุณาทําเครื่องหมาย ลงใน  หนาขอความที่ตรงกับความจริง และเติมคําหรือ
ขอความลงในชองวาง
1. ชื่อ........................................................นามสกุล..........................................
2. ตําแหนง........................................................................................................
3. สถานที่ทํางาน...............................................................................................
4. ระดับการศึกษา
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท  ปริญญาเอก
 อื่นๆ โปรดระบุ..........................................................................
5. มีประสบการณดานเทคโนโลยีการศึกษา เปนเวลา........................ป
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญของผูเชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพ
1. กรุณาทําเครื่องหมาย  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 กรุณาทําเครื่องหมาย () ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
ระดับความคิดเห็น
ดีมาก ดี ปาน ตอง ใช
กลาง ปรับ ไมได
ปรุง
(2)
(1)
(5) (4) (3)

รายการประเมิน

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
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ...............................................ผูประเมิน
(………………………………….)
วันที่.........../............./.............
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แบบประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถาย
ของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยผูใชงาน
คําชี้แจง แบบประเมินประคุณภาพชุดนี้จัดทําขึ้นเพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบโครงการวิจัย
การพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ดเก็บ และการสื บค น ฐานข อมู ล ภาพถ า ยของสํ า นั ก สื่ อ และ
เทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพผูใชงาน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูใชงาน
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพผูใชงาน
กรุณาทําเครื่องหมาย ลงใน  หนาขอความที่ตรงกับความจริง และเติมคําหรือ
ขอความลงในชองวาง
1. ชื่อ........................................................นามสกุล..........................................
2. ตําแหนง........................................................................................................
3. สถานที่ทํางาน...............................................................................................
4. ระดับการศึกษา
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท  ปริญญาเอก
 อื่นๆ โปรดระบุ..........................................................................
5. มีประสบการณในการใชขอมูลภาพถายของสํานักสื่อฯ มศว เปนเวลา...........ป
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูใชงานในการประเมินคุณภาพ
1. กรุณาทําเครื่องหมาย  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 กรุณาทําเครื่องหมาย () ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน

ดี
มาก
(5)

รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
ดี ปาน
ตอง
ใช
(4) กลาง ปรับปรุง ไมได
(3)
(2)
(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
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ...............................................ผูประเมิน
(………………………………….)
วันที่.........../............./.............
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ภาคผนวก ค
ตัวอยางระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดเก็บและการสืบคนฐานขอมูลภาพถาย
ของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

68

69

70

71

72

73

74

ประวัติยอผูวิจัย

ชื่อ-สกุล

นายสุรเชษฐ มีฤทธิ์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัฒฑิต สาขาศิลปกรรรมออกแบบนิเทศศิลป
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปริญญาโท การศึกษามหาบัฒฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานที่ทํางาน

สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2649-5000 ตอ 11936 โทรสาร 0-2260-3935
e-mail : suraches@swu.ac.th

ตําแหนง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ผูชวยผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ชื่อ-สกุล

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฤทธิชัย ออนมิ่ง

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาเวชนิทัศน คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานที่ทํางาน

สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2649-5000 ตอ 15411 โทรสาร 0-2260-3935
e-mail : ritticha@swu.ac.th

ตําแหนง

อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผูอํานวยการสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

