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บทคัดยอ 
 

 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาโปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกสสําหรับสนับสนุน            
การจัดการความรูภายในวิทยาลัยราชพฤกษ อันเปนศูนยรวมองคความรูในรูปแบบวิดีโออิเล็กทรอนิกส       
ท่ีเปนประโยชนตอบุคลากรในการพัฒนาตนเอง โดยระบบสามารถจัดการขอมูลสมาชิกที่ทําการลงทะเบียน 
ขอมูลวิดีโอและสามารถนําเสนอขอมูลวิดีโอภาพ โปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกสสําหรับสนับสนุน
การจัดการความรูของวิทยาลัยราชพฤกษมีลักษณะเปนเว็บแอพพลิเคชัน (Web-Based Application)        
พัฒนาโดยอาศัยเทคโนโลยี ASP.NET ดวยภาษา C# ใช Microsoft SQL Server 2005 เปนระบบจัดการ
ฐานขอมูล และนําเทคโนโลยีทางดานการนําเสนอสื่อแบบสตรีมมิ่งมีเดียมาประยุกตใชในการสงขอมูลวิดีโอ
ผานเครือขายอินเทอรเน็ต ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบโดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล  
จากกลุมตัวอยาง 2 กลุมตัวอยาง คือ กลุมผูเชี่ยวชาญจํานวน 6 คน และกลุมผูใชงานทั่วไปจํานวน 130 คน                 
จากผลการประเมินพบวา กลุมผูเชี่ยวชาญมีความพึงพอใจตอระบบคิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 มีสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.13 และกลุมผูใชงานทั่วไปมีความพึงพอใจตอระบบคิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.40  
มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.27 สามารถสรุปไดวา ระบบท่ีพัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจในระดับดี       
และสามารถที่จะนําไปใชงานภายในวิทยาลัยราชพฤกษไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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Abstract 
 

 The objective of this research was to develop the Electronics Video System for Support Knowledge 
Management within Ratchaphruek College. This system was a knowledge center which gathered a knowledge 
in an electronics video format and provided online video service to the registered users, teachers and staffs,   
for their self learning. All the registered users, videos and related information could be managed from   
system's back-office. The system was developed as a web-based application by using ASP.net and                  
c# technology with Microsoft SQL Server 2005 as a Database Management System. Steaming Media 
technology were also implemented to deliver video content over the internet. The satisfaction of the system 
was evaluated by 6 experts and 130 general users by questionnaire. The evaluation result from                         
the questionnaire completed by the experts yielded the mean is 4.54 with standard deviation is 0.13.                    
The evaluation result from the questionnaire completed by general users yielded the mean is 4.40 with 
standard deviation is 0.27. The result indicated that the level of complacence of this system was at a good level. 
Therefore, it could be efficiently used in Ratchaphruek College. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 การวิจัยและพัฒนา “โปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกสสําหรับสนับสนุนการจัดการความรู”         
ในครั้งนี้จะสําเร็จลุลวงไปไมได หากไมไดรับการสนับสนุน การใหกําลังใจและความชวยเหลือ            
รวมถึงคําแนะนําและคําปรึกษา ที่เปนแรงผลักดันใหมีกําลังใจในการทําวิจัยจากบุคคลหลาย ๆ ฝาย            
อันเปนประโยชนอยางยิ่งตอการดําเนินการวิจัย ในการนี้ ผูวิจัยจึงใครขอกลาวคําขอบคุณดังนี้ 
 ขอขอบคุณวิทยาลัยราชพฤกษที่ไดจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโปรแกรม
ระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกสสําหรับสนับสนุนการจัดการความรู 
 ขอขอบคุณศูนยวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยราชพฤกษ ท่ีใหความอนุเคราะหท้ังทางดานคําแนะนํา 
ความรู และการประสานงานเพื่อใหการวิจัยในครั้งนี้ลุลวง  
 ขอขอบคุณศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยราชพฤกษ ในความอนุเคราะหจัดหาอุปกรณ
คอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยครั้งนี้ใหสําเร็จดวยดี  
 นอกจากนี้ ผูวิจัยตองขอขอบคุณคณาจารยคณะวิทยาศาสตรทุกทานที่ไดใหความอนุเคราะห          
และความชวยเหลือ ท้ังทางดานเวลา คําปรึกษา แนวทางแกไขปญหา ตลอดจนกําลังใจในการดําเนินการวิจัย
ใหบรรลุถึงเปาหมาย 
 
 

 สุภัทรา  สุวรรณหงษ 
 
 
 



ง 

สารบญั 
  หนา 

 บทคัดยอภาษาไทย       ก 
 บทคัดยอภาษาอังกฤษ ข 
 กิตติกรรมประกาศ ค 
 สารบัญตาราง ฉ 
 สารบัญภาพ  ช 
 บทท่ี  1.   บทนํา 1 
 1.1  ความเปนมาและความสาํคัญของปญหา 1 
 1.2  วัตถุประสงคของการวจิัย 2 
 1.3  ขอบเขตของการวิจยั 2 
 1.4  คําจํากัดความคําศัพทเฉพาะ 3 
 1.5  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 4 
 บทท่ี  2. ทฤษฎแีละงานวิจยัที่เกีย่วของ  5 
 1.1  การจัดการเรียนรู (Knowledge Management : KM) 5 
 1.2  มัลติมีเดยี (Multimedia) 6 
 1.3  สตรีมมิ่งมีเดีย (Streaming Media) 9 
 1.4  สถาปตยกรรม .NET Framework และเทคโนโลยี ASP.NET 13 
 1.5  ระบบจัดการฐานขอมูล Microsoft SQL Server 2005 16 
 1.6  กระบวนการพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร 17 
 1.7  การทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร  20 
 1.8  สรุป  22 
 บทท่ี  3. วิธกีารวิจยั 23 
 1.1  การศึกษาและรวบรวมขอมูลของระบบ (System Requirement) 23 
 1.2  การวิเคราะหระบบ (System Analysis) 25 
 1.3  การออกแบบระบบ (System Design) 26 
 1.4  การพัฒนาระบบ (System Development) 39 
 1.5  การทดสอบระบบ (System Test) 41 
 1.6  การติดตั้งระบบและการประเมินผล (Deployment and Evaluation) 41 
 1.7  การศึกษาและรวบรวมขอมูลของระบบ (System Requirement) 44 



จ 

สารบญั (ตอ) 
  หนา 
 บทท่ี  4. ผลการดําเนินงาน 45 
 1.1  ผลการพัฒนาระบบ 45 
 1.2  ผลการประเมินความพึงพอใจ 60 
 บทท่ี  5. สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 69 
 1.1  สรุปผลการพัฒนาระบบ 69 
 1.2  อภิปรายผลการวจิัย 70 
 1.3  ปญหาและอุปสรรค 71 
 1.4  ขอเสนอแนะ 71 
 บรรณานุกรม 72 
 ภาคผนวก   73 
 แบบประเมินความพึงพอใจของระบบ 74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ 

สารบญัตาราง 
 

 ตารางที่ หนา 
  2-1 ความแตกตางระหวางการสงผานไฟลสตรมีมิ่งมีเดียและการดาวนโหลดไฟล 11 
  3-1 Use-Case Description : Login 27 
  3-2 Use-Case Description : Video Viewer 29 
  3-3 Use-Case Description : Video Management 29 
  3-4 Use-Case Description : Video Profile 30 
  3-5 Use-Case Description : System Management 31 
  3-6 Use-Case Description : User Management 31 
  3-7 พจนานกุรมขอมูลบุคคล (Person) 37 
  3-8 พจนานกุรมขอมูลแผนก (Department) 37 
  3-9 พจนานกุรมขอมูลวดีีโอภาพ (Video) 38 
  3-10 พจนานกุรมขอมูลกลุมวดีีโอภาพ (Video Group) 38 
  3-11 พจนานุกรมขอมูลประเภทวีดีโอ (Video Type) 39 
  3-12 พจนานุกรมขอมูลสถิติ (Statistics) 39 
  3-13 พจนานุกรมขอมูลระบบ (System Config) 39 
  3-14 เกณฑการใหคะแนนของแบบประเมินความพึงพอใจ 43 
  3-15 เกณฑการแปลความหมายของขอมูล 44 
  4-1 ผลการประเมินความพึงพอใจดานการติดตอระหวางโปรแกรมระบบกับผูใช 61 
  4-2 ผลการประเมินความพึงพอใจดานการประมวลผลของโปรแกรมระบบ 62 
  4-3 ผลการประเมินความพึงพอใจดานสิทธิ์และความมั่นคงของโปรแกรมระบบ 62 
  4-4 ผลการประเมินความพึงพอใจดานการตรงตามความตองการของผูใช 63 
  4-5 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของระบบจากผูเชี่ยวชาญ   64 
  4-6 ผลการประเมินความพึงพอใจดานการติดตอระหวางระบบกับผูใชระบบ 64 
  4-7 ผลการประเมินความพึงพอใจดานการประมวลผลของโปรแกรมระบบ 66 
  4-8 ผลการประเมินความพึงพอใจดานสิทธิ์และความมั่นคงของโปรแกรมระบบ 66 
    4-9 ผลการประเมินความพึงพอใจดานการตรงตามความตองการของผูใช 67 
  4-10 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของระบบจากผูใชงานทั่วไป 68 

 



ช 

สารบัญภาพ 
 

 ภาพท่ี หนา 
  2-1 กระบวนการสงขอมูลแบบสตรีมมิ่ง 10 
  2-2 สถาปตยกรรม .NET Framework 14 
  2-3 การทํางานของ Active Server Page 15 
  2-4 The Software Life Cycle 18 
  2-5 The Water Fall Model (with iteration) 20 
  2-6 การทดสอบระบบงานจากลางขึ้นบน (Bottom-up approach) 21 
  3-1 แผนผังโปรแกรมระบบวดิโีออิเล็กทรอนกิส 

สําหรับสนับสนุนการจดัการความรูของวิทยาลยัราชพฤกษ 
24 

  3-2 Use Case Diagram ระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกส 
สําหรับสนับสนุนการจดัการความรูของวิทยาลยัราชพฤกษ 

27 

  3-3 แสดง Sequence Diagram ของ Login 32 
  3-4 แสดง Sequence Diagram ของ Video Viewer 33 
  3-5 แสดง Sequence Diagram ของ Video Management 34 
  3-6 แสดง Sequence Diagram ของ Video Profile 35 
  3-7 แสดง Sequence Diagram ของ System Management 35 
  3-8 แสดง Sequence Diagram ของ User Management 35 
  3-9 แสดง Class Diagram ของระบบวิดโีออิเล็กทรอนิกส 

สําหรับสนับสนุนการจดัการความรูของวิทยาลยัราชพฤกษ 
36 

  4-1 หนาจอการลงทะเบียนเพื่อรบัสิทธิ์ในการเขาใชงานระบบ 46 
  4-2 หนาจอการเขาใชงานระบบ 46 
  4-3 หนาจอหลักในการเขาใชงานระบบ ระดับผูใชท่ัวไป 47 
  4-4 หนาจอการเขาชมวิดโีอและขอมูลรายละเอยีด 48 
  4-5 หนาจอการคนหารายการขอมลูวดิีโออิเลก็ทรอนิกสในระบบ 49 
  4-6 หนาจอแสดงขอมูลพื้นฐานของผูใชระบบ 50 
  4-7 หนาจอหลักในการเขาใชงานระบบ ระดับผูดแูลระบบ 51 
  4-8 หนาจอการจัดการโปรแกรมระบบ ระดับผูดแูลระบบ 52 
  4-9 หนาจอการจัดการวิดโีออิเล็กทรอนิกส สวนเพิ่มขอมูลไฟลวิดโีอเขาสูระบบ 52 



ซ 

สารบญัภาพ (ตอ) 
 

 ภาพท่ี หนา 
 4-10 หนาจอการจัดการวิดโีออิเล็กทรอนิกส สวนแสดงรายการและขอมลูสถานะวดิีโอ 53 
 4-11 หนาจอการจัดการวิดโีออิเล็กทรอนิกส สวนแกไขรายละเอยีดและขอมูลสถานะ

วิดโีอ 
54 

 4-12 หนาจอการจัดการขอมลูผูใชงานระบบ สวนอนุมัติการใชงานของผูทีล่งทะเบียน 55 
 4-13 หนาจอการจัดการคณุลกัษณะของระบบ สวนจัดการขอมลูหนวยงาน 56 
 4-14 หนาจอการจัดการคณุลกัษณะของระบบ สวนจัดการขอมลูตําแหนงผูใชระบบ 56 
 4-15 หนาจอการจัดการคณุลกัษณะของระบบ สวนจัดการประเภทผูเขาใชระบบ 57 
 4-16 หนาจอการจัดการคณุลกัษณะของระบบ สวนจัดการหมวดหมูวิดีโอ 58 
 4-17 หนาจอการจัดการคณุลกัษณะของระบบ สวนจัดการประเภทวิดโีอ 58 
 4-18 หนาจอการจัดการคณุลกัษณะของระบบ สวนจัดการขอมลูสถิติการเขาชมวิดโีอ 59 
 4-19 หนาจอการจัดการคณุลกัษณะของระบบ สวนกําหนดคาพ้ืนฐานใหกับระบบ 60 
 
 

 



บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ในปจจุบัน  องคกรหลายแหงทั ่วโลกไดมีการนําแนวคิดเกี ่ยวกับการจัดการความรู 
(Knowledge Management) มาประยุกตใชในองคกร เพื่อใหองคกรกาวเขาสูการเปนองคกร        
แหงการเรียนรู เนื่องจากการจัดการความรูเปนสิ่งที่ชวยใหเกิดกระบวนการสราง รวบรวม 
จัดระบบ เผยแพรและถายโอนความรูที่เปนประโยชนแกบุคลากร โดยมุงเนนใหบุคลากรใน
องคกรสามารถนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ อยางทันเหตุการณ สงผลให 
การปฏิบัติงานในองคกรมีคุณภาพและเกิดความสามารถในเชิงแขงขันสูง 
 ความรูเปนสินทรัพย (Asset) ที่มีความสําคัญที่สุดขององคกร มีลักษณะเฉพาะโดดเดน
กวาสินทรัพยประเภทอื ่น  เนื ่องจากความรู ถือเปนสินทรัพยที ่ไมจํากัด  สามารถพัฒนาได
ตลอดเวลา  หากองคกรใดมีความรูมาก จะสามารถเรียนรูสิ่งใหมไดดียิ่งขึ้น และสามารถนํา
ความรูที่มีไปใชประโยชนไดหลากหลาย อันสงเสริมใหเกิดความสามารถในการปฏิบัติงาน
ภายในองคกรมีประสิทธิภาพ โดยรูปแบบการจัดทํากระบวนการจัดการความรูในองคกร       
มีความแตกตางกันขึ้นอยูกับบริบทของแตละองคกร เชน การจัดการความรูที่เนนเปาหมาย
หรือวิสัยทัศนในการจัดทํา การจัดการความรูที่เนนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและรูปแบบ
หนึ่งที่หลายองคกรใหความสําคัญ คือ การจัดทํากระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนการสราง  
คลังความรูขององคกร สําหรับจัดเก็บและรวบรวมความรูที ่เกี่ยวของกับการทํางานใหเปน
หมวดหมูหรือลายลักษณอักษร เพื่อใหเกิดความสะดวกแกการสืบคนและการนํามาใชงานได
ในเวลาอันรวดเร็ว  กระบวนการจัดการความรูที ่เนนเรื ่องการสรางคลังความรูขององคกร   
ตองคํานึงถึงกระบวนการที่สามารถทําใหผูที่ตองการความรู ไดรับความรูในเวลาที่เหมาะสม
กับการใชงาน เพื่อใหเกิดกระบวนการจัดการความรูเชนนี้ องคกรจําเปนตองมีคลังความรู   
ขององคกรที่ทันสมัย มีการรวบรวม จัดเก็บและปรับปรุง สามารถสืบคนไดรวดเร็วทันตอ
ความตองการ และนํามาใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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 ในการวิจัยครั้งนี ้ ผูว ิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินการจัดการความรู
ภายในวิทยาลัยราชพฤกษเพื่อมุ งสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู ผูวิจัยจึงทําการวิจัยและ
พัฒนาโปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกสสําหรับเปนเครื ่องมือในการสนับสนุนการ
ดําเนินการจัดการความรู ดานกระบวนการสรางฐานความรู ของวิทยาลัย  เพื ่อใหบุคลากร
สามารถเขาถึงองคความรูไดโดยงาย และตอบสนองตอความตองการความรูของบุคลากร    
ในเวลาที ่เหมาะสมกับการใชงาน  สงผลใหเก ิดการปฏิบัติงานของบุคลากรที ่มีค ุณภาพ            
และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  (สกอ .)     
ตามองคประกอบที่ 7 ดานการบริหารและการจัดการ ตัวบงชี้ 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคกร
แหงการเรียนรู โดยโปรแกรมระบบที่ทําการพัฒนาขึ ้น  เปนโปรแกรมระบบสําหรับ           
เก็บรวบรวมองคความรูในรูปแบบวิดีโออิเล็กทรอนิกสสําหรับบุคลากรในวิทยาลัยราชพฤกษ 
ซึ่งเปนการนําเทคโนโลยีทางดานการนําเสนอสื่อแบบสตรีมมิ่งมีเดีย (Streaming Media)      
มาประยุกตใชในการสงขอมูลภาพและเสียงผานเครือขายอินเทอรเน็ตใหเกิดประสิทธิภาพ 
 ดังนั้น โปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกสที่ทําการพัฒนาขึ้น จึงจัดเปนเครื่องมือสวน
หนึ่ง ที่สามารถสนับสนุนการดําเนินการจัดการเรียนรูของทางวิทยาลัยราชพฤกษ โดยเปน
ศูนยรวมองคความรูในรูปแบบวิดีโออิเล็กทรอนิกสที่เปนประโยชนตอบุคลากร ในการพัฒนา
ตนเองใหเปนผูรูและสงเสริมใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ ตอบสนองตอ
วิสัยทัศน พันธกิจ ของวิทยาลัย อันเปนสถาบันแหงการเรียนรูยุคใหม 

  
1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.2.1 เพื่อพัฒนาโปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกสสําหรับสนับสนุนการจัดการความรูของ
วิทยาลัยราชพฤกษ 
 1.2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชงานโปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกสสําหรับ
สนับสนุนการจัดการความรูของวิทยาลัยราชพฤกษ 
 
1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
 1.3.1 การพัฒนาระบบใชวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle - SDLC)  
ในการวิเคราะหและออกแบบโปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกสสําหรับสนับสนุนการจัดการ
ความรูของวิทยาลัยราชพฤกษ ซ่ึงการพัฒนาระบบแบบ SDLC เปนรูปแบบการพัฒนาที่มี        
กรอบการทํางานเปนโครงสรางเดนชัดในทางปฏิบัติเพื่อใหไดมาซึ่งระบบงานใหม สามารถแกไข
ปญหาไดตรงจุดและตรงความตองการของผูใช  
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 1.3.2 ในการพัฒนาโปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกสสําหรับสนับสนุนการจัดการความรู
ของวิทยาลัยราชพฤกษ ผูวิจัยทําการพัฒนาโปรแกรมระบบดวยภาษา C# โดยอาศัยสถาปตยกรรม 
.NET และเทคโนโลยี ASP.NET โดยทําการออกแบบระบบในรูปแบบ Web-Based Application 
เพื่อรองรับการเขาใชงานโปรแกรมระบบผานเครือขายอินเทอรเน็ต  
 1.3.3 การบริหารจัดการขอมูลโปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกสสําหรับสนับสนุนการ
จัดการความรู ผูวิจัยใชระบบจัดการฐานขอมูล Microsoft SQL Server 2005 Express ซ่ึงโปรแกรม
ดังกลาวสามารถรองรับการทํางานรวมกับภาษาที่ผูวิจัยใชในการพัฒนาโปรแกรมระบบ และ 
สามารถรองรับขอมูลขนาดใหญ รองรับรูปแบบของชนิดขอมูลไดหลายรูปแบบ รวมถึงสามารถ
รองรับขอมูลมัลติมีเดียในรูปแบบวิดีโอ ซ่ึงถือเปนขอมูลพื้นฐานที่มีความจําเปนตอโปรแกรมระบบ
วิดีโออิเล็กทรอนิกสสําหรับสนับสนุนการจัดการความรูที่ทําการพัฒนาขึ้นได 
 
1.4 คําจํากัดความคําศัพทเฉพาะ 
 1.4.1 โปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกสสําหรับการจัดการความรู คือ ซอฟตแวร
ทางดานคอมพิวเตอร ที่พัฒนาสําหรับเปนเครื่องมือในการจัดเก็บรวบรวมและนําเสนอขอมูล
ความรู ในรูปแบบว ิด ีโอ  ซึ ่ง เป นการนํา เทคโนโลย ีการนํา เสนอสื ่อแบบสตรีมมิ ่งม ีเด ีย 
(Streaming Media) มาประยุกตใชในการสงขอมูลภาพและเสียงผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
สงผลใหผูใชงานโปรแกรมระบบสามารถเขาใชงานโปรแกรมระบบผานเครือขายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 1.4.2 การจัดการความรู (Knowledge Management: KM) คือ การรวบรวมองคความรูที่มี
ในองคกร ทั้งจากตัวบุคคลและเอกสารมาทําการพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหบุคลากรภายใน
องคกรสามารถเขาถึงความรูไดในเวลาที่เหมาะสมกับการใชงาน โดยมีผูเชี่ยวชาญไดให
ความหมายและคําจํากัดความในการจัดการความรู ดังนี้ 
 1.4.2.1 วิจารณ พานิช (2548) ใหคําจํากัดความ ดังนี้ “การจัดการความรู” เปนเครื่องมือ     
เพื่อบรรลุเปาหมายอยางนอย 4 ประการไปพรอมกัน ไดแก การบรรลุเปาหมายของงาน การบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาคน การบรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไปเปนองคกรแหงการเรียนรู และการบรรลุ
ความเปนชุมชนเปนหมูคณะที่มีความเอื้ออาทรระหวางกันในทีมงาน  

 1.4.2.2 บุญดี บุญญากิจ (2549) ใหคําจํากัดความ ดังนี้ “การจัดการความรู” คือ 
กระบวนการ ในการนําความรูที่มีอยูหรือเรียนรูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรโดย
ผานกระบวนการ เชน การสราง การรวบรวม การแลกเปลี่ยนและการใชความรู 
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 1.4.3 องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) คือ แนวคิดในการพัฒนาองคกร
โดยเนนการพัฒนาการเรียนรูสภาวะการเปนผูนําในองคกร (Leadership) และการเรียนรู
รวมกันของบุคลากรในองคกร (Team Learning) เพื่อใหเกิดการถายทอดแลกเปลี่ยนองค
ความรู ประสบการณและทักษะรวมกัน กอใหเกิดการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่องทันตอ
สภาวะการเปลี่ยนแปลงและการแขงขัน 
 1.4.4 ผูใชงาน (User) หมายถึง บุคลากรภายในวิทยาลัยราชพฤกษ ไดแก คณาจารยและ
เจาหนาที่ ผูซ่ึงไดรับสิทธิ์ในการเขาใชโปรแกรมระบบวิดีอิเล็กทรอนิกสสําหรับสนับสนุนการ
จัดการความรูของวิทยาลัยราชพฤกษที่ทําการพัฒนาขึ้น 
 
1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 โปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกสสําหรับการจัดการเรียนรู ที ่ทําการพัฒนาขึ ้น
สามารถเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในวิทยาลัยราชพฤกษ และสงผลให
บุคลากรเกิดการพัฒนาตนใหเปนผูรู มีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น จากการเขาใชงาน
ระบบดังกลาว และเพื่อตอบสนองตอวิสัยทัศน พันธกิจของวิทยาลัย อันเปนสถาบันแหงการ
เรียนรูยุคใหม  
 

 
 



บทที่ 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การดําเนินการวิจัยและพัฒนา โปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกสสําหรับสนับสนุนการ
จัดการความรูของวิทยาลัยราชพฤกษ ผูวิจัยไดทําการศึกษา คนควาและรวบรวมขอมูลทั้งทางดาน
หลักการ  ทฤษฎี เทคโนโลยี ตลอดจนการทํางานของระบบงานที่ เกี่ยวของ สามารถนํามา
ประยุกตใชในดําเนินการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.1 การจัดการเรียนรู (Knowledge Management : KM) 
 1.2 มัลติมีเดีย (Multimedia) 
 1.3 สตรีมมิ่งมีเดีย (Streaming Media) 
 1.4 สถาปตยกรรม .NET Framework และเทคโนโลยี ASP.NET 
 1.5 ระบบจัดการฐานขอมูล Microsoft SQL Server  
 1.6 กระบวนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 1.7 การทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร 

1.1 การจัดการเรียนรู (Knowledge Management : KM) 
 การจัดการเรียนรู คือ การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกร ซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัว
บุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหบุคลากรในองคกรสามารถเขาถึงความรูและ
พัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมถึงสามารนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหเกิด
ประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด  
  กระบวนการจัดการเรียนรู เปนกระบวนการที่ชวยใหเกิดการสราง การจัดระบบ การรวบรวม 
การเผยแพรและการถายโอนความรูที่เปนประโยชน และสามารถนําไปประยุกตใชในแตละ
สถานการณไดทันเวลาและทันเหตุการณ สงผลใหการปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพ     
เพิ่มมากขึ้น ซ่ึงทําใหองคกรบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน พันธกิจ และกาวสูการเปนองคกร       
แหงการเรียนรู (Learning Organization) 
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 1.1.1  รูปแบบของความรู 
 ความรู คือ ส่ิงที่ส่ังสมมาจากการศึกษา เลาเรียน การคนควา รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและ
ทักษะความเขาใจ หรือสารสนเทศที่ไดรับมาจากประสบการณ ส่ิงที่ไดรับมาจากกระบวน    การฟง การ
อาน การคิด การปฏิบัติ สามารถจําแนกรูปแบบความรูเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
 1.1.1.1  ความรูเชิงทฤษฎี (Explicit Knowledge)  คือ ความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอด โดย
ผานวิธีการ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือ เอกสาร กฎระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานและ
ส่ือ เชน VCD DVD Internet  
  1.1.1.2  ความรูเชิงประสบการณ (Tacit Knowledge) คือ ความรูในลักษณะของความชํานาญ 
ความเชี่ยวชาญ หรือพรสวรรคของแตละบุคคลในการทําความเขาใจ เปนความรูที่ไมสามารถถายทอด
ออกมาเปนคําพูด หรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ ประสบการณ 
แนวความคิด (บูรชัย ศิริมหาสาคร, 2552) 
   1.1.2  ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู 
 การจัดการความรูโดยใชปลาทูโมเดล (Tuna Model) เปนแนวคิดที่ทําการเปรียบเทียบ
องคประกอบหลักของการจัดการความรูกับสวนประกอบของปลา  ซ่ึงมีองคประกอบที่สําคัญ 3 สวน คือ 
 1.1.2.1  Knowledge Vision (KV) เสมือนเปนหัวปลา คือ การกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนให
ชัดเจน วาทําการจัดการความรูเพื่ออะไร มีจุดประสงคในการทําอยางไร 
 1.1.2.2  Knowledge Sharing (KS) เสมือนเปนลําตัวปลา คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เพื่อแสวงหาความรูที่ใชในการแกปญหาและพัฒนาระบบงาน 
 1.1.2.3  Knowledge Assets (KA) เสมือนเปนหางปลา คือ ขุมทรัพยความรูที่มีคาขององคกร 
ซ่ึงสามารถนํามาใชประโยชนในการทํางาน กลาวคือ คลังความรู (Store of Knowledge) หรือฐานความรู
ขององคกร (Knowledge Base) เปนแหลงเก็บรวบรวมความรูที่มีการจัดระบบใหเปนหมวดหมู            
เพื่อใหเกิดความสะดวกแกการนํามาใชงาน (บูรชัย ศิริมหาสาคร, 2552) 
 ในกระบวนการจัดการความรูโดยใชปลาทูโมเดลนั้น แตละองคกรสามารถใหความสําคัญในแต
ละองคประกอบที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับจุดเนนและบริบทของแตละองคกร 

1.2 มัลติมีเดีย (Multimedia) 
 มัลติมีเดียเปนสื่อสมัยใหมที่สําคัญรูปแบบหนึ่งในจํานวนสื่อทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซ่ึงสื่อรูปแบบดังกลาวเปนการนําความกาวหนาของเทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Technology)        
มาประยุกตใชและอาศัยคอมพิวเตอรในการนําขอความ ภาพ วิดีโอ และเสียงที่ทําการบันทึกใน
รูปแบบขอมูลมาแสดง ทําใหส่ือเหลานั้นมีลักษณะพิเศษมากกวาการใชอุปกรณอ่ืนในการนําเสนอ  
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 การสรางสื่อสําหรับนําเสนอเนื้อหาโดยใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีมัลติมี เดีย              
เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการนําเสนอ เนื่องจากผูใชมีโอกาสสัมผัสและควบคุมสื่อหลายรูปแบบ
ซ่ึงเราตอความสนใจและสามารถสรางปฏิสัมพันธอันดีไดระหวางผูใชกับสื่อได  
 1.2.1  องคประกอบของมัลติมีเดีย 
 การสรางสื่อมัลติมีเดียที่สมบูรณควรประกอบไปดวยองคประกอบสื่อมากกวาสองชนิด   
เชน ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงและวิดีโอ โดยแตละองคประกอบมีความสําคัญ
ตอการสรางสื่อมัลติมีเดีย (ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ, 2547) ดังนี้  
 1.2.1.1  ตัวอักษร (Text) เปนองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญ ในการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย 
ตัวหนังสือและขอความในระบบมัลติมีเดียจะมีลักษณะพิเศษกวาปกติ คือ สามารถเลือกรูปแบบ
ตัวอักษร (Font) และขนาดไดหลายรูปแบบ นอกจากนี้ยังสามารถบังคับใหเคลื่อนที่ ขยาย หดตัว 
แตกกระจายหรือหมุนไดงาย และเปนสวนสําคัญสําหรับการระบุช่ือและหัวขอของรูปแบบคําสั่ง 
บอกเสนทางเดิน รวมถึงรายละเอียดที่ตองการนําเสนอ ในการนําเสนอตัวอักษรเพื่อส่ือความหมาย
กับผูใช ควรมีหลักการดังนี้ 

ก) ส่ือความหมายใหชัดเจน ขอความเปนสิ่งสําคัญในการสื่อความหมายกับผูใช 
การออกแบบสรางปายแสดงหัวขอเร่ือง เมนูคําสั่งและปุมบนจอภาพควรใหความสําคัญในการเลือก
ขอความ คําพูด โดยพยายามใชขอความที่มีน้ําหนัก กระชับ กะทัดรัดและมีความหมายที่ชัดเจน ไม
คลุมเครือ 

ข) เนื้อหายาว ไมควรใหอานจากคอมพิวเตอร การอานขอความที่ยาวจากจอภาพ
เปนสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง เนื่องจากขอความที่ยาวบนจอคอมพิวเตอรอานไดยากและใชเวลาในการอาน
มากกวาการอานจากเอกสาร ดังนั้น จึงควรเลือกใชรูปแบบตัวอักษรที่เรียบงาย กระชับไดใจความ 
ในกรณีที่ตองนําเสนอเนื้อหายาว 

ค) สรางชีวิตชีวาและการเคลื่อนไหวใหตัวอักษร เมื่อใชตัวอักษรแสดงผล
สามารถสรางความสนใจใหกับผูใชไดหลายวิธี เชน การกําหนดการเคลื่อนที่ใหตัวอักษรมีลักษณะ
บินหรือปรากฏทีละตัวอักษรหรือทีละหัวขอ กําหนดใหตัวอักษรกระพริบ กําหนดใหตัวอักษร    
จางหายไปทีละตัวอักษร ส่ิงที่สําคัญที่ตองระวังในการกําหนดการแสดงผล คือ ไมควรใชลักษณะ
พิเศษมากเกินไปจนเกิดความนารําคาญ 
 1.2.1.2  เสียง (Sound) เปนองคประกอบหนึ่งที่สําคัญของมัลติมีเดีย โดยถูกจัดเก็บในรูป
ของสัญญาณดิจิตอล ซ่ึงสามารถเลนซ้ําได หากในงานมัลติมีเดียมีการใชเสียงที่เราใจและสอดคลอง
กับเนื้อหาในการนําเสนอ สามารถชวยใหระบบมัลติมีเดียเกิดความสมบูรณแบบมากยิ่งขึ้น           
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อีกทั้งสรางความนาสนใจและนาติดตามในเรื่องราวไดเปนอยางดี เนื่องจากเสียงมีอิทธิพลตอผูใช
มากกวาขอความหรือภาพ ดังนั้น เสียงจึงเปนองคประกอบที่มีความสําคัญอยางยิ่ง 
 1.2.1.3  ภาพ (Picture) ระบบมัลติมีเดียสามารถจําแนกชนิดของภาพเปนสองรูปแบบ   
คือ ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ซ่ึงเปนองคประกอบที่มีบทบาทตอส่ือมัลติมีเดียมากกวาขอความ
หรือตัวอักษร เนื่องจากภาพใหผลในเชิงการเรียนรูหรือรับรูดวยการมองเห็นไดดีกวา นอกจากนี้ 
ภาพยังสามารถถายทอดความหมายไดมากกวาองคประกอบประเภทขอความหรือตัวอักษร 

ก) ภาพนิ่ง (Still Image) ภาพนิ่งเปนภาพกราฟกสที่ไมมีการเคลื่อนไหว เชน 
ภาพถาย ภาพวาด ภาพนิ่งเปนภาพที่มีบทบาทตอมัลติมีเดียมาก เนื่องจากจะเห็นผลในเชิงการเรียนรู
ดวยการมองเห็น  เชน  การมองภาพจากโทรทัศน  หนังสือพิมพ  วารสาร  จะมีภาพนิ่งเปน
องคประกอบเสมอ อาจเปนภาพขนาดเล็กหรือใหญ ทั้งในกรณีภาพถาย ภาพกราฟกสหรือภาพที่  
สรางจากโปรแกรมสรางภาพ เชน Adobe Photoshop  Paint Brush  

ข) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) การเคลื่อนไหวเปนการอาศัยปรากฏการณทาง
ชีววิทยาที่เรียกวา ความตอเนื่องของการมองเห็นรวมกับการทําใหวัตถุมีการเคลื่อนที่เร็วระดับหนึ่ง 
จนสายตาของมนุษยมองเห็นวัตถุมีการเคลื่อนไหว ภาพแตละภาพที่นํามาสรางภาพเคลื่อนไหวจะ
เรียกวา เฟรม ซ่ึงการเลี่ยนแปลงภาพที่มองเห็นดวยความรวดเร็วเปนหลักการของการเคลื่อนไหว 
เชน การแสดงผลภาพในโทรทัศน 30 เฟรมตอวินาที เปนความเร็วที่ทําใหมองเห็นการเคลื่อนไหวที่
กลมกลืน แตในกรณีเปนภาพยนตรจะบันทึกดวยอัตรา 24 เฟรมตอวินาที และทําการฉายดวยอัตรา 
48 เฟรมตอวินาที ดวยความเร็วดังกลาว ตาของมนุษยจะสามารถเห็นเปนภาพที่มีการเคลื่อนไหว 
 1.2.1.4  วิดีโอ (VDO) เปนรูปแบบหนึ่งของมัลติมีเดียในยุคปจจุบันที่มีความสําคัญสูง 
เนื่องจากวิดีโอสามารถนําเสนอขอความ รูปภาพ (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) ประกอบกับการใส
เสียงไดสมบูรณกวาองคประกอบชนิดอื่น เชน การนําเสนอในรูปแบบขอความ การนําเสนอ        
ในรูปแบบภาพเพียงเทานั้น การนําเสนอในรูปแบบวิดีโอสามารถทําให ผูใชเกิดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ ในปจจุบันสามารถจําแนกประเภทของวิดีโอออกเปน 2 ประเภท คือ 

ก) วิดีโออนาลอก เปนวิดีโอที่ทําการบันทึกขอมูลภาพและเสียงใหอยูใน
รูปแบบสัญญาณอนาลอก (ในรูปแบบของคลื่น) ไดแก VHS (Video Home System) ซ่ึงเปนมวน
เทปวิดีโอ 

ข) วิดีโอดิจิตอล เปนวิดีโอสําหรับบันทึกขอมูลภาพและเสียง ที่ไดจากกลอง
วิดีโอดิจิตอลใหอยูในรูปแบบสัญญาณดิจิตอล คือ 0 กับ 1 ดังนั้น ภาพและเสียงที่ไดจากวิดีโอ
ดิจิตอลนั้นจะแตกตางจากวิดีโออนาลอก เพราะขอมูลที่ไดจะยังคงคุณภาพความคมชัดเหมือนกับ
ขอมูลตนฉบับ 
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1.3 สตรีมม่ิงมีเดีย (Streaming Media) 
 เทคโนโลยีการสื่อสารในปจจุบันมีความเจริญกาวหนาไปมาก จนทําใหการสื่อสารผาน
ระบบเครือขายสามารถเชื่อมโยงไปทั่วโลก การสื่อสารผานเครือขายที่สามารถทําไดเพียงการสง
ขอความไมเพียงพอกับความตองการของผูใชงาน ผูผลิตหลายรายจึงทําการพัฒนาการสงขอมูลให
เร็วมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งสามารถใชงานมัลติมีเดียผานระบบเครือขายไดดังปจจุบัน 
 การสงขอมูลคลายการไหลของกระแสน้ํา (Streaming) คือ การสงขอมูลผานระบบเครือขาย
อยางตอเนื่องเหมือนการไหลของกระแสน้ํา ซ่ึงพัฒนาขึ้นสําหรับใชในการสงขอมูลขาวสาร       
เพื่อเผยแพร แพรภาพหรือแสดงผลผานทางระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต สามารถเรียกสื่อที่มี
ลักษณะการสงขอมูลดังกลาววา สตรีมมิ่งมีเดีย (Streaming Media) หรือส่ือประสมสายธาร  
(พีระพงศ แจมรังษี, 2547) 
 1.3.1  ความหมายของสตรีมมิ่งมีเดีย  
 พัฒนาการของสตรีมมิ่งสืบเนื่องมากจากการพัฒนาเว็บไซตในปคริสตศักราช  1993          
โดยมีการปรับปรุงการใชงานของเว็บบราวเซอรใหงายขึ้น เพิ่มความสามารถในการใชงาน
ทรัพยากรรวมกันและเชื่อมโยงแหลงขอมูลเขาดวยกัน รวมถึงผูใชงานสามารถเพิ่มขอมูลรูปภาพ    
ที่ตองการเขาไปในเว็บไซตและฟงเสียงผานอินเทอรเน็ตได แตไฟลเสียงที่แลกเปลี่ยนหรือสงถึงกัน
จะมีขนาดใหญกวาไฟลขอความ เนื่องจากความสามารถในการสงผานขอมูลมีไมเพียงพอ            
ตอความตองการในการสื่อสารที่เพิ่มมากขึ้น สงผลใหผูใชงานตองรอคอยเปนระยะเวลานาน           
เพื่อดาวนโหลดและสงไฟลขอมูล โดยการรอคอยมีผลเฉพาะกับผูที่ตองการรับฟงไฟลเสียง 
เนื่องจากไฟลดังกลาวมีขนาดใหญ ดังนั้นการรับฟงเสียงความยาวหนึ่งนาทีผานการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตความเร็วต่ําตองรอการดาวนโหลดไฟลไมนอยกวา 5 นาที สวนการรับฟงเสียง             
ที่มีคุณภาพระดับเดียวกับซีดีเพลงตองใชเวลาในการรอประมาณ 2 ช่ัวโมงในการดาวนโหลด           
โดยไมสามารถกระทําการใดกับไฟลในขณะดาวนโหลดได จนระทั่งการดาวนโหลดเสร็จสิ้น     
สตรีมมิ่งมี เดียจึงถูกพัฒนาเพื่อใชแกไขปญหาดังกลาว  โดยสงผลให เกิดสื่อรูปแบบใหม               
บนอินเทอรเน็ต ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากลักษณะที่ตองรอการดาวนโหลดขอมูลลงสู เครื่อง
คอมพิวเตอรและแสดงผลนั้น พัฒนาไปสูการแสดงผลไปพรอมกับการสงผานขอมูลในชวงเวลา
เดียวกัน รวมถึงสนับสนุนใหผูใชงานสามารถควบคุมการแสดงผลผานสตรีมมิ่งในขณะที่กําลัง
แสดงผล และสามารถถายทอดสัญญาณไดตรงตามความตองการของผูชม (On-Demand)  
 สตรีมมิ่งในปจจุบันเปนกระบวนการสงขอมูลที่ ถูกบีบอัดมาแลว  ผานทางเครือขาย
อินเทอรเน็ตและแสดงผลไปยังเครื่องคอมพิวเตอรปลายทาง โดยที่ผูใชไมตองรอดาวนโหลดขอมูล
ทั้ งหมดกอนที่จะรับชมหรือรับฟง  แตสตรีมมิ่ งจะดาวนโหลดขอมูลเพียงบางสวนแลว                  
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ทําการแสดงผลไดทันที ผูใชไมตองเสียเวลาในการรอชมหรือรอฟง โดยกระบวนการสงขอมูลแบบ
สตรีมมิ่ง สามารถแสดงไดดังภาพที่ 2-1 

 
ภาพที่ 2-1 กระบวนการสงขอมูลแบบสตรีมมิ่ง 

 
 1.3.2  ความแตกตางระหวางการดาวนโหลดและการสงขอมูลแบบสตรีมมิ่งมีเดีย 
 การดาวนโหลดไฟลมีลักษณะการสงที่ไมเปนแบบเรียลไทม เมื่อผูชมคลิกบนลิงคเพื่อทําการ
ดาวนโหลด ตองรอจนกระทั่งขอมูลทั้งหมดถูกสงไปยังเครื่องของผูชมเรียบรอย จึงสามารถแสดง
ผลได ในขณะที่ทําการดาวนโหลดอยูนั้น จะไมสามารถทําการใดขอมูลได นอกจากการยกเลิกการ
ดาวนโหลด และไฟลที่ไดจากการดาวนโหลดจะถูกคัดลอกไดงาย ทําใหไมสามารถปองกัน        
การละเมิดลิขสิทธิ์ แตในปจจุบันสามารถใชการเขารหัสขอมูล (Digital Rights Management DRM) 
เพื่อปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกลาวได 
 สวนสตรีมมิ่งมีเดียมีลักษณะการสงขอมูลแบบเรียลไทม โดยเมื่อผูชมเขาไปเยี่ยมชมและ    
ทําการคลิกลิงค เพื่อการรับชมหรือฟงสตรีมมิ่งมีเดียที่ไดจัดเตรียมไว เพียงไมกี่วินาทีผูชม             
จะสามารถรับชมหรือรับฟงสตรีมมิ่งมีเดียที่ตองการโดยไมตองใชเวลานาน และเนื่องจากขอมูลที่
ถูกสงไปยังเครื่องคอมพิวเตอรของผูชมแบบสตรีมมิ่งจะถูกลบทิ้งไปหลังจากแสดงผล ดังนั้น จึงไม
มีการจัดเก็บและบันทึกขอมูลลงฮารดดิสก  ทําใหสามารถปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์ได                    
(พีระพงศ แจมรังษี, 2547) ดวยความสามารถในการโตตอบกับผูชมขณะรับชมสตรีมมิ่งมีเดีย   

2 
เว็บเซิรฟเวอรสงคํารองรายละเอียด 
ไปยังสตรีมมิ่งมีเดียเซิรฟเวอร 

3 
สตรีมมิ่งมีเดียเซิรฟเวอรสงขอมูลไฟล
วิดีโอแบบสตรีมมิ่งไปยังเว็บเซิรฟเวอร 

4 
ผูใชงานระบบชมไฟลวิดีโอผาน
โปรแกรมที่เลนไฟลสตรีมมิ่ง 

1 
ผูใชงานระบบสตรีมมิ่ง 

คนหาไฟลวิดีโอจากเว็บเซิรฟเวอร 
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สงผลใหสตรีมมิ่งไดรับความนิยมในปจจุบันอยางแพรหลาย นอกจากนี้ ขอมูลสตรีมมิ่งมีเดียยัง
ไดรับการปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์ดวยข้ันตอนการเผยแพรที่ซับซอน ทําใหไมสามารถคัดลอก
ขอมูลที่กําลังเผยแพรอยูได สตรีมมิ่งมีเดียจึงเปนที่นิยมของผูผลิตมัลติมีเดีย จากขอมูลขางตน 
สามารถสรุปความแตกตางของการสงผานไฟลสตรีมมิ่งมีเดียและการดาวนโหลดไดดังตารางที่ 2-1 

ตารางที่ 2-1 ความแตกตางระหวางการสงผานไฟลสตรีมมิ่งมีเดียและการดาวนโหลดไฟล  
การสงผานไฟลสตรีมมิ่งมีเดีย การดาวนโหลดไฟล 

1.  สามารถแสดงผลแบบเรียลไทมได 1.  ไมสามารถแสดงผลแบบเรียลไทมได 
2.  ควบคุมการแสดงผลไดในขณะที่ทําการ
สงผานขอมูล  

2.  ตองรอดาวนโหลดไฟลเสร็จสิ้น จึงสามารถ
แสดงผลได 

3.  ปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์ไดอยางครอบคลุม 3.  ตองทําการปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์ดวย 
DRM 

4.  ไมมีการจัดเก็บขอมูลลงบนฮารดดิสก 4.  ตองจัดเก็บขอมูลลงบนฮารดดิสก 
5.  ขั้นตอนการเผยแพรไฟลขอมูลซับซอน 5.  เตรียมไฟลสําหรับดาวนโหลดไดงายมาก 
  
 1.3.3  ลักษณะการสงตรีมมิ่งมีเดีย 
 ลักษณะการสงสตรีมมิ่งมีเดียที่ไดรับความนิยมในปจจุบัน สามารถจําแนกเปน 3 ลักษณะ คือ 
โปรเกรสซีฟดาวนโหลด (Progressive Download) ออนดีมานด (On-Demand Files) และการถายทอดสด   
(Live Broadcasting) 
 1.3.3.1  โปรเกรสซีฟดาวนโหลด (Progressive Download) เปนเทคโนโลยีที่เกิดจากการ
ผสมผสานวิธีการสงขอมูลแบบสตรีม และการดาวนโหลดเขาดวยกัน วิธีการนี้เปนการดาวนโหลด
ขอมูลลงบนเครื่องคอมพิวเตอรของผูชม ซ่ึงในระหวางที่ดาวนโหลด ผูชมสามารถเลนหรือแสดงผล
ขอมูลบางสวนไดกอนการดาวนโหลดเสร็จสิ้นสมบูรณ เนื่องจากระบบไดมีการนําพื้นที่ภายใน
หนวยความจําชั่วคราวของเครื่องคอมพิวเตอรที่เรียกวา บัฟเฟอร(Buffer) มาใชในการเก็บพักขอมูล 
แตวิธีการนี้มักนิยมใชกับไฟลมัลติมีเดียที่ไมใหญมากนัก เหมาะสําหรับผูที่ตองการถายทอดและ
เผยแพรไฟลขอมูลที่มีคุณภาพสูงกวาไฟลสตรีมมิ่งมีเดียทั่วไปผานทางชองสัญญาณ (Bandwidth)      
 1.3.3.2  ออนดีมานด (On-Demand Files) เปนวิธีการที่สามารถเรียกใชงานไดทันที              
โดยไฟลขอมูลจะถูกเขารหัสในรูปแบบที่เหมาะสมตอการแสดงผลแบบสตรีมมิ่ง และนําไปจัดเก็บ     
บนเซิรฟเวอร เพื่อใหทุกคนสามารถเรียกใชงานพรอมกันหลายคน ณ เวลาเดียวกัน โดยแตละคนสามารถ
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ควบคุมรูปแบบการทํางานไดอิสระทั้งเรื่องการหยุดแสดงผลชั่วคราว (Pause) การแสดงผลยอนกลับ 
(Rewind) หรือแมกระทั่งการแสดงผลซ้ํา (Replay) ซ่ึงไดรับความนิยมใชงานอยางแพรหลาย 
 1.3.3.3  การถายทอดสด (Live Broadcasting) เปนวิธีการถายทอดเหตุการณที่เกิดขึ้น ณ 
เวลาปจจุบัน โดยที่ผูชมสามารถรับชมและรับฟงเหตุการณปจจุบันไดทันทวงที ดวยวิธีการแปลง
สัญญาณนําเขาขอมูลจากกลองวิดีโอไปเปนขอมูลดิจิตอล และทําการสงผานขอมูลในรูปแบบ      
สตรีมมิ่งไปยังเครื่องเซิรฟเวอร ที่ทําการติดตั้งระบบบริหารจัดการไวแลว จากนั้นเครื่องเซิรฟเวอร
จะทําการถายทอดสด (Live Broadcasting) ไปยังเครื่องผูชมปลายทางไดพรอมกันเปนจํานวนมาก 
  1.3.4  กระบวนการพัฒนาสตรีมมิ่งมีเดีย 
 กระบวนการพัฒนาสตรีมมิ่งมีเดียแบงออกเปน 4 ขั้นตอนหลัก ประกอบดวย ขั้นตอนการ
สรางสื่อ (Creation) ขั้นตอนการเขารหัส (Encoding) ขั้นตอนการประพันธส่ือ (Authoring) และ
ขั้นตอนการเผยแพรส่ือ (Serving) มีรายละเอียดดังนี้ (พีระพงศ แจมรังษี, 2547) 
 1.3.4.1 ขั้นตอนการสรางสื่อ (Creation) เปนขั้นตอนการจัดเตรียมเนื้อหาหรือขอมูล
ขาวสาร มัลติมีเดียและทําการแปลงขอมูลดังกลาวใหอยูในรูปแบบสตรีมมิ่งมีเดีย เชน ไฟลเสียง 
ไฟลวิดีโอโดยมีลําดับขั้นตอนของกระบวนการสราง ดังนี้ 

ก) รวบรวมและจัดเก็บสื่อที่จะจัดทําเปนเนื้อหา หรือขอมูลขาวสาร 
ข) จัดทําสื่อตามขอมูลที่ไดจากการรวบรวมและจัดเก็บใหอยูในรูปแบบของไฟล

สตรีมมิ่งทั้งเสียงและวิดีโอ 
ค) ทําการเผยแพรไฟลสตรีมมิ่งที่ไดจากการจัดทําสื่อ 

 สําหรับแหลงขอมูลมัลติมีเดียที่จะนํามาใชงานในรูปแบบของสตรีมมิ่งมีเดีย สามารถ
นํามาใชไดจากหลายแหลง เชน จากการบันทึกเสียงที่พูดผานไมโครโฟน จากการบันทึกภาพ
และเสียงดวยกลองวิดีโอ 
 1.3.4.2 ขั้นตอนการเขารหัส (Encoding) เปนขั้นตอนการเขารหัสดวยวิธีการแปลงสื่อ
มัลติมีเดียที่ไดผลลัพธจากขั้นตอนการสรางสื่อ ใหอยูในรูปแบบสตรีมมิ่งมีเดียไฟลฟอรแมท 
(Streaming Media File Format) โดยวิธีการเขารหัสในรูปแบบสตรีมมิ่งมีเดียสวนใหญเปนไฟล
เสียงและวิดีโอ 
 1.3.4.3  ขั้นตอนการประพันธส่ือ (Authoring) เปนขั้นตอนที่ไดจากผลลัพธในขั้นตอน
การเขารหัส แลวนํามาผสมผสานกับสื่อชนิดอื่นดวยเครื่องมือตามที่ออกแบบ กอนนําไปถายทอด
หรือเผยแพรไปยังกลุมเปาหมายผานทางเครือขายอินเทอรเน็ตตอไป 
 1.3.4.4  ขั้นตอนการเผยแพรส่ือ (Serving) จากผลลัพธที่ไดเปนชิ้นงานในรูปแบบไฟล
สตรีมมิ่งมีเดียจากขั้นตอนการประพันธส่ือ แลวนํามาเผยแพรไปยังกลุมเปาหมายที่เปนเครื่อง
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คอมพิวเตอรของผูชมปลายทางผานระบบเครือขาย ซ่ึงในระหวางการทํางานในขั้นตอนนี้ เครื่อง
เซิรฟเวอรจะทําหนาที่คอยใหบริการแกเครื่องผูชมตลอดระยะเวลาที่เรียกใชบริการ โดยการ
วิเคราะหและตรวจสอบขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น พรอมทั้งทําการปรับแตง และแกไขขอผิดพลาด
เหลานี้ใหทํางานเปนปกติ 

1.4  สถาปตยกรรม .NET Framework และเทคโนโลยี ASP.NET 
 1.4.1  สถาปตยกรรม .NET Framework 
 สถาปตยกรรม .NET เปนสถาปตยกรรมพื้นฐานที่ใชในการพัฒนาแอพพลิเคชัน โดยลักษณะเดน
ของสถาปตยกรรม .NET คือ สามารถทําการพัฒนาโปรแกรมดวยภาษาทุกภาษาที่ใหการสนับสนุน 
Common Language Specification (CLS) ของ .NET ซ่ึงเปนสวนชวยใหนักพัฒนาสามารถเลือกใชภาษา
โปรแกรมใดในการพัฒนาก็ได โดย .NET Framework จะมีเครื่องมือที่เรียกวา Visual Studio.NET       
เปน Integrated Development Environment (IDE) สําหรับการพัฒนาโปรแกรม 
 โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมานั้น เมื่อทําการแปรคําสั่งแลวจะอยูในรูปของ Intermediate Language     
ที่เรียกวา MSDL (Microsoft Intermediate Language) โดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับ “ไบตโคด” ของ JAVA 
Platform นอกจากนั้นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นภายใตสถาปตยกรรม .NET จะสามารถเรียกใชโปรแกรม     
ที่ถูกพัฒนาดวยภาษาอื่นได โดยภาษานั้นอยูภายใตมาตรฐาน CLS เหมือนกัน 
 สถาปตยกรรม .NET สามารถสรางแอพพลิเคชันไดหลายรูปแบบ ไดแก Windows Form          
Web Form และ Web Service สําหรับ Windows Form เปนการพัฒนาโปรแกรมบนวินโดวสโดยทั่วไป 
Web Form คือ การพัฒนา Web Application ซ่ึงการพัฒนา Web Application ดวย .NET จะทําไดดวยวิธี 
drag-and-drop เชนเดียวกับการพัฒนาโปรแกรมบนวินโดวส และในสวนของเว็บเซอรวิสเปนการพัฒนา
แอพพลิเคชันแบบใหม โดยมองแอพพลิเคชันในลักษณะของการบริการที่สามารถถูกเรียกใชงานผาน
อินเทอรเน็ตได ทั้ง Windows Form Web Form และ Web Service จะถูก Encapsulate ไวในรูปของคลาส 
 โปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นดวย .NET จะมีการเรียกใชขอมูลประเภทเดียวกันทั้งหมด โดยการ
พัฒนาโปรแกรมดวยภาษา C#  .NET  VB.NET หรือภาษาใดก็ตาม ประเภทขอมูลเหลานี้จะอยูในกลุม
ของคลาส Data และ XML เพื่อใชในการเรียกใชและจัดการฐานขอมูลหรือขอมูลในรูป XML เชน   
คลาส ADO.NET  XML เปนตน สวนชั้น Base Class เปนที่รวมของคลาสพื้นฐาน ซ่ึงพัฒนาขึ้นมาให
สามารถเรียกใชงานและพัฒนาตอยอดเพิ่มเติมได ซ่ึง Base Class นี้ครอบคลุมถึงสิ่งที่จําเปน                   
ในการพัฒนาโปรแกรม เชน การจัดการอินพุต เอาตพุต การจัดการขอมูลชนิดสตริง การจัดการกราฟกส        
การจัดการเกี่ยวกับการปลอดภัยของระบบ 
 ในสวนของ Common Language Runtime CLR) ถือเปนรากฐานของแพลตฟอรม .NET และมี
หนาที่สําคัญ คือ Execution Engine ในการประมวลผลและจัดการโปรแกรมที่คอมไพลแลวใหทํางาน  
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บนระบบปฏิบัติการวินโดวโดย CLR จะแปลโคดในรูป MSIL ไปเปนคําสั่งภาษาเครื่อง โดยใช
เทคโนโลยีในการแปลงแบบ Just Intime (JIT) คือ การแปลเฉพาะสวนที่จะนํามาใชเทานั้น หลังจากนั้น
ถาตองการนําสวนอื่นมาใช ก็สามารถทําการแปลเพิ่มในสวนนั้น ซ่ึงชวยใหโปรแกรมมีการทํางานที่
รวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากไมตองทําการรอกระบวนการแปลจนเสร็จสิ้นถึงจะทํางานได นอกจากนี้ CLR   
ยังทําหนาที่ติดตอกับระบบปฏิบัติการ จัดสรรหนวยความใหกับโปรแกรมและทําการคืนหนวยความจํา
ที่ไมถูกใชงานใหกับระบบ การจัดการกับขอผิดพลาด รวมถึงการดูแลเรื่องความมั่นคงใหกับระบบ      
(เรวัตร ธรรมาอภิรมย, 2544) 
 

 
ภาพที่  2-2  สถาปตยกรรม .NET Framework 

 
 1.4.2  เทคโนโลยี ASP.NET (Active Server Page.Net) 
 ASP.NET  ยอมาจาก Active Server Pages.NET  คือ เทคโนโลยีในการพัฒนาแอพพลิเคชันสําหรับ
เว็บเพจ ที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทไมโครซอฟทเปนเทคโนโลยีที่ออกแบบเพื่อใหการทํางานดานการสราง
แอพพลิเคชันบนเว็บไซตสามารถทําไดงายขึ้น ASP.NET จะทํางานในลักษณะเปนโปรแกรมแปลภาษา 
(Interpreter) ที่ใชมีการตีความเว็บเพจที่เขียนขึ้นมาโดยใชภาษา VBScript  Jscript/JavaScript หรือ C# ที่
ประกอบดวยสวนที่เปนการเขียนแบบ ASP.NET ซ่ึงบราวเซอร เชน Internet Explorer หรือ Netscape 
Navigator ไมสามารถนําไปแสดงผลได เมื่อ ASP ตีความภาษาสวนนี้แลวก็จะสงผลลัพธไปเปนเอกสาร
ที่อยูในรูปแบบ HTML ไปยังบราวเซอรจะนําสวนนี้ไปแสดงผลตอไป ดังภาพที่ 2-3 
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ภาพที่ 2-3  การทํางานของ Active Server Page 
 

 จุดเดนของ  ASP.NET (ASP+)  สามารถจําแนกรายละเอียดได ดังนี้ 
 1.4.2.1  ใชภาษาไดหลากหลายในการเขียนสคริปต จากเดิมที่สามารถใชไดเฉพาะภาษาที่
เปนสคริปตของ VBScript และ JScript แตใน ASP.NET สามารถที่จะใชภาษาที่มีรูปแบบของภาษา
นั้นในการพัฒนาได โดยในเบื้องตนมี 3 ภาษา คือ C#   VB.NET และ JScript.Net เปนมาตรฐาน 
 1.4.2.2  มีความยืดหยุนในการพัฒนาโปรแกรมมากขึ้น โดยสามารถใชภาษาในการ
พัฒนา ASP.NET ไดมากกวาหนึ่งภาษาภายในไฟลเดียวกัน ทําใหสามารถเลือกรูปแบบของภาษาที่
งายที่สุดในการพัฒนาแตละสวนได 
 1.4.2.3  มีรูปแบบและการใชงานคอมโพเนนตที่งาย โดยรูปแบบของคอมโพเนนต       
จะเนนไปที่ XML มากที่สุด และการใชงานคอมโพเนนตใน ASP.NET สามารถอัพโหลดไฟลใน
สวนไดเร็คทอรีที่ผูดูแลเซิรฟเวอร (Admin) กําหนด หลังจากนั้นคอมโพเนนตจะทําการติดตั้งตัวเอง
โดยอัตโนมัติ 
 1.4.2.4  มีไลบรารีใหเลือกใชไดมากขึ้นใน ASP เวอรช่ันกอนนั้นแอพพลิเคชันบางอยาง
สรางไดไมสะดวก ตองอาศัยคอมโพเนนต มากมาย แตใน ASP.NET สามารถทําการเพิ่มไลบรารี 
ในสวนเหลานี้ใหกลายเปนพื้นฐานของการใชงาน 
 1.4.2.5  มีคอนโทรลทําใหการใชงานในบางอยางงายขึ้น เปนสวนพิเศษที่เพิ่มเติมมาจาก  
ASP รุนกอน ที่ไมมีสวนที่เรียกวา คอนโทรล โดยคอนโทรลนี้ สามารถชวยในการสรางเว็บไซต  
ไดงายและมีประสิทธิภาพ 

 

Request .asp file 

HTML and Client-side
ScriptBrowser 

Active Server Page 

          Web Server 
          Scripting Engine 
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 1.4.2.6  สามารถรองขอขอมูลจากเซิรฟเวอรได ซ่ึงใน ASP เวอรช่ันกอนเซิรฟเวอร
สามารถรองขอขอมูลไดจากเครื่องผูใชเทานั้น แตใน ASP.NET เครื่องเซิรฟเวอรสามารถรองขอ
ขอมูลจากเครื่องเซิรฟเวอรดวยกันได 
 1.4.2.7  งายตอการหาจุดผิดพลาดในการเขียนโปรแกรม หากเปน ASP รุนกอนเวลาเกิดความ
ผิดพลาด (error) เครื่องจะบอกเปนความผิดพลาดชนิดใดบรรทัดไหน แตในASP.NET เครื่องจะแสดง
รายละเอียดที่มากขึ้นพรอมแนวทางแกไขเพิ่มขึ้น (ธวัชชัย สุริยะทองธรรม, 2548) 

 ดังนั้น ผูวิจัยจึงใชสถาปตยกรรม .Net และเทคโนโลยี ASP.NET ดังกลาวในการพัฒนา
โปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกสสําหรับสนับสนุนการจัดการความรูของวิทยาลัยราชพฤกษ  
ซ่ึ งสงผลให ผู วิ จั ยสามารถเลือกใชภาษาคอมพิวเตอรในการพัฒนาระบบไดหลากหลาย                        
อีกทั้งมีกระบวนการทํางานที่เอื้อตอการพัฒนาระบบที่เร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1.5  ระบบจัดการฐานขอมูล Microsoft SQL Server 2005 
 ระบบจัดการฐานขอมูล Microsoft SQL Server 2005 (SQL) คือ โปรแกรมฐานขอมูลที่ไดรับ
การพัฒนาใหเปนวิธีการในการบริหารจัดการ และวิเคราะหขอมูลแบบครบวงจร ซ่ึงมีความสามารถ
ในดานการใหบริการสูง อีกทั้งการประมวลผลและการเขาใชขอมูล สามารถทําไดตลอดเวลา          
มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และสามารถลดความซ้ําซอนในการจัดเก็บขอมูลไดอยางเปน
ขั้นตอน (พงษพันธ ศิวิลัย, 2549) 
 1.5.1  รูปแบบการทํางานของ SQL การทํางานของ SQL ผูใชสามารถใชคําสั่ง SQL กับระบบ
ฐานขอมูล เพื่อส่ังให  DBMS ทํางานได 2 ลักษณะ คือ แบบโตตอบทันที (Interactive Mode) และ
แบบอยูรวมกับภาษาอื่น (Embedded Mode) 
 1.5.1.1  แบบโตตอบทันที (Interactive Mode) การทํางานของ SQL แบบโตตอบทันที 
ผูใชสามารถรันคําสั่ง SQL ไดโดยตรง ซ่ึงเปนการโตตอบกับระบบฐานขอมูล ดวยการพิมพคําสั่ง และ
ไดผลลัพธในทันที  โดยสวนใหญ การใชคําสั่ง SQL ในรูปแบบนี้ จะเนนการทํางานเพื่อการคิวรีขอมูลที่
ตองการขึ้นมาดู และใชทดสอบคําสั่ง SQL ที่พัฒนาขึ้นมา วามีกระบวนการทํางานถูกตองหรือไม และ
ใชคําสั่ง SQL รูปแบบโตตอบทันที สําหรับการจัดการกับฐานขอมูล  เชน การสรางตารางกําหนด 
Constraint หรือ กําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลใหกับผูใช 
 1.5.1.2  แบบอยูรวมกับภาษาอื่น (Embedded  Mode) การทํางานของ SQL แบบอยู
รวมกับภาษาอื่นนั้น เปนการใชคําสั่ง SQL รวมกับโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาดวยภาษาตาง ๆ 
(Application Program) ที่สามารถสนับสนุนการติดตอและใชงานฐานขอมูล ซ่ึงคําสั่ง SQL สามารถ
อยูรวมกับโคดของภาษาโปรแกรมนั้นได และจะถูกสงไปยังระบบฐานขอมูล                      
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เพื่อประมวลผลในขณะที่โปรแกรมดังกลาวทํางาน ดังนั้นคําสั่ง SQL ที่ใชงานในแบบนี้จึงถูกเรียก        
ใชงานทุกครั้งที่โปรแกรมทํางาน 
 1.5.2  ประเภทของคําสั่ง SQL รูปแบบคําสั่งในภาษา SQL สามารถจําแนกตามลักษณะการใชงาน
เปน 3 ประเภท คือ  คําสั่งที่ใชกําหนดโครงสรางขอมูล (Data Definition Language) คําสั่งที่ใชจัดการ
ขอมูล (Data Manipulation Language) และคําสั่งที่ใชควบคุมระบบฐานขอมูล (Data Control Language) 
 1.5.2.1 คําสั่งที่ใชกําหนดโครงสรางขอมูล (Data Definition Language) คําสั่งในกลุมนี้ 
สามารถใชสําหรับสราง  ลบ  หรือเปลี่ยนแปลงโครงสรางของตาราง (Table)  วิว (View)  และอินเด็กซ 
(Index) โดย  Data Definition Language (DLL) มีทั้งหมด 3 คําสั่ง คือ CERATE  ALTER  และ DROP 
 1.5.2.2  คําสั่งที่ใชจัดการขอมูล (Data Manipulation Language)  เปนกลุมคําสั่งที่มีการใช
งานมากที่สุด  โดยคําสั่งในกลุมนี้สามารถแยกยอยเปน 2 กลุม คือ กลุมคําสั่งสําหรับเรียกดูขอมูล  
(Retrieval Operation) และคําสั่งที่ใชอัพเดตขอมูล (Update Operation) 
 1.5.2.3  คําสั่งที่ใชควบคุมระบบฐานขอมูล (Data Control Language) เปนคําสั่งที่เกี่ยวของ
กับการกําหนดสิทธิของผูใช ในการเขาถึงทรัพยากรของระบบฐานขอมูล โดยผูดูแลระบบฐานขอมูลจะ
ใชคําสั่งในกลุมนี้กําหนดสิทธิใหกับผูใชแตละคน   
    สําหรับการใชงานภาษา SQL เพื่อจัดการขอมูลในฐานขอมูลเบื้องตน สวนใหญแลวจะเปนกลุม
คําสั่ง  DML เปนหลัก โดยที่ในบทความนี้  จะเปนการอธิบายการใชงานกลุมคําสั่ง DML ที่มีความสําคัญ 
และใชกันอยูเสมอ ประกอบไปดวย 4 คําสั่งคือ 
  DELETE  ใชสําหรับลบขอมูลหรือลบเรคคอรดในฐานขอมูล  
  INSERT   ใชสําหรับเพิ่มขอมูลหรือเพิ่มเรคคอรด เขาไปในฐานขอมูล  
  SELECT  ใชสําหรับเลือกขอมูลหรือเลือกเรคคอรด  ที่ตองการจากฐานขอมูล  
  UPDATE ใชสําหรับแกไขขอมูลหรือแกไขเรคคอรดในฐานขอมูล  

1.6  กระบวนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรจําเปนตองมีการวางแผนการพัฒนาใชชัดเจนเพื่อใหได
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นกระบวนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรจึงเปน
วิธีการสําหรับการวางแผนการพัฒนาระบบงาน เพื่อใหการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรดําเนินไป
ตามขั้นตอนของวงจรที่เรียกวา วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) ซ่ึงเปน
วงจรที่แสดงถึงกิจกรรมตาง ๆ โดยแบงกระบวนการดําเนินการออกเปนแตละขั้นตอน ตั้งแต
ขั้นตอนการริเร่ิมจนกระทั่งดําเนินการสําเร็จ  ซ่ึงแบงกระบวนการพัฒนาออกไดเปน 7 ขั้นตอน 
(โอภาส เอี่ยมสิริวงศ, 2545) ดังแสดงในภาพที่ 2-4  
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ภาพที่ 2-4 The Software Life Cycle 

 ในขณะที่แบบจําลองในการพัฒนาซอฟตแวรที่นิยมใชในการพัฒนาระบบงานจนถึงปจจุบัน 
คือ แบบจําลองน้ําตก (Water Fall Model) เนื่องจากในแตละขั้นตอนสามารถยอนกลับไปแกไขใน
ขั้นตอนกอนหนาได โดยตามสภาพความเปนจริงยอมเกิดขึ้นได เมื่อนักวิเคราะหระบบอาจมองเห็น
ปญหาที่เกิดขึ้นภายหลังขั้นตอนนั้น ทําใหจําเปนตองกลับไปแกไข ดังแสดงในภาพที่ 2-5 
 1.6.1  กําหนดปญหา (Problem Definition) ขั้นตอนการกําหนดปญหาเปนขั้นตอนของการกําหนด
ขอบเขตปญหา การระบุสาเหตุของปญหาและแนวทางความเปนไปไดในการสรางระบบใหม อาจเรียก
อีกอยางวาขั้นตอนการศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) โดยการกําหนดความตองการ 
(Requirements) โดยการรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ และขอมูลการดําเนินงานจากผูที่เกี่ยวของ และ
จัดทําขอกําหนด (Requirement Specification) ที่ชัดเจน 
 1.6.2  วิเคราะห (Analysis) ขั้นตอนการวิเคราะหเปนขั้นตอนของการนําขอกําหนดที่ไดจัดทําขึ้น   
จากขั้นตอนการกําหนดปญหา มาทําการวิเคราะหในรายละเอียด เพื่อใหทราบวาขั้นตอนการดําเนินงาน
จะประกอบดวยรายละเอียดอะไรบาง และมีความเกี่ยวของหรือสัมพันธกับสิ่งใดบาง โดยการพัฒนาเปน
แบบจําลองโลจิคอล (Logical Model) ซ่ึงประกอบดวย แผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram) 
พรอมดวยคําอธิบายและแบบจําลองขอมูล (Data Model) 
 1.6.3  ออกแบบ (Design) ขั้นตอนการออกแบบ เปนขั้นตอนของการพัฒนาแบบจําลองทางกายภาพ 
(Physical Model) โดยเริ่มจากสวนของอุปกรณและเทคโนโลยีตาง ๆ และโปรแกรมคอมพิวเตอรที่นํามา
พัฒนา อันไดแก การออกแบบขอมูลนําเขา (Input Design) ออกแบบผลลัพธและรายการ (Output Design)  
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ออกแบบผังระบบ (System Flowchart)  ออกฐานขอมูล (Database Design)  รวมทั้งการจัดทําพจนานุกรม
ขอมูล (Data Dictionary) ออกแบบจอภาพในการติดตอกับผูใชงาน (User Interface) และการสรางตนแบบ
ของระบบ (Prototype)  ทั้งนี้ใหสอดคลองกับผลลัพธที่ไดจากขั้นตอนการวิเคราะห 
 1.6.4  พัฒนา (Development) ขั้นตอนการพัฒนาเปนขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมระบบที่ไดทําการ
วิเคราะหและออกแบบในขั้นตอนกอนหนานี้ไว โดยพิจารณาเลือกโปรแกรมที่ใชในการพัฒนา
ระบบงานและโปรแกรมชวยสนับสนุนอื่น (Computer Aided Software Engineering: CASE)  ซ่ึงอาจ
จําเปนตองใช เพื่ออํานวยความสะดวกในการพัฒนาใหเปนไปตามมาตรฐานเดียวกันใหเหมาะสมกับ
เทคโนโลยีที่ใชงานอยู เพื่อใชในการสรางชุดคําสั่งหรือ เขียนโปรแกรม ใหเปนไปตามขอกําหนดที่ได
ทําการวิเคราะหและออกแบบไว 
 1.6.5  ทดสอบ (Testing) ขั้นตอนการทดสอบเปนขั้นตอนที่ทําการทดสอบระบบงานที่พัฒนาขึ้น 
โดยการทดสอบ 2 สวนดวยกัน คือ การตรวจสอบรูปแบบภาษาเขียน (Syntax)และการตรวจสอบวาตรง
กับความตองการหรือไม ซ่ึงทําการทดสอบทั้งสวนของ VerificationและValidation ดวยการจําลองกลุม
ขอมูลขึ้นมาเพื่อตรวจสอบการทํางานของระบบ กอนที่จะนําไปใชในการปฏิบัติงานจริง ซ่ึงพบ
ขอผิดพลาดก็จะกลับไปแกไขในขั้นตอนของการพัฒนาระบบงานใหม 
 1.6.6  ติดตั้ง (Implementation) เปนขั้นตอนการติดตั้งระบบเพื่อใชในการปฏิบัติงานจริง ภายหลังจาก
การทดสอบจนมั่นใจไดวาระบบสามารถทํางานไดจริงและตรงตามความตองการ 
 1.6.7  บํารุงรักษา (Maintenance) ขั้นตอนการบํารุงรักษา (Maintenance) เปนขั้นตอนการปรับปรุง
แกไขระบบภายหลังจากมีการใชงานจริงแลว ซ่ึงอาจเกิดขึ้นจากความตองการของผูใชงาน ซ่ึงขึ้นอยูกับ
ขอกําหนดที่ไดตกลงกันไวเบื้องตน หรืออาจเกิดปญหาของโปรแกรม (Bug) ทําใหตองมีการปรับปรุง
แกไขใหเปนไปตามความตองการ 



20 
 

 

ภาพที่ 2-5  The Water Fall Model (with iteration) 

1.7  การทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร  
 การทดสอบโปรแกรม (Program Test) เปนงานที่คอนขางยาก โดยความรูที่จําเปนตองใชใน
การทดสอบโปรแกรม คือ ความรูในระบบงานและโปรแกรม ความเขาใจถึงลักษณะการเชื่อมโยง 
(link) ของโปรแกรมในระบบงาน การเขาใจอยางถองแทถึงหนาที่และความตองการของธุรกิจ 
รวมทั้งขอมูลตางที่เกี่ยวของ (ฉันทวิท กุลไพศาล, 2535) 
 การตรวจสอบและยืนยันความถูกตองของระบบงาน (Verification & Validation: V&V)            
เปนกระบวนการที่ตองเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ตลอดชวงระยะเวลาพัฒนาระบบจนถึงการติดตั้งและ         
ใชระบบไดจริงในสภาพการทํางานที่เปนจริง โดยเปนการตรวจสอบและประเมินวาโปรแกรมหรือ
ระบบงานที่สรางขึ้นมานั้นตรงตามขอกําหนดที่ตกลงกันหรือไม และโปรแกรมหรือระบบงานนั้น     
ตรงกับความคาดหวังหรือความตองการของผูใชระบบงานนั้นหรือไม (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ, 2545) 
 ดังนั้นผูออกแบบจึงตองทําการทดสอบเชิงสถิติ(Statistical Testing) เพื่อประเมินผลความถี่       
ของการใชงานของระบบ และยังเปนการประเมินความเชื่อถือได (Reliability) ของระบบรวมทั้ง           
การทดสอบขอบกพรอง (Defect Testing) เพื่อตรวจสอบวาระบบมีขอบกพรองผิดพลาดที่จุดใดบาง 
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 โดยสวนใหญการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร จะดําเนินการพัฒนาในลักษณะจากบนลงลาง    
(Top-down approach) แตสําหรับวิธีการทดสอบโปรแกรมและระบบงาน จะทําการทดสอบจากลางขึ้น
บน (Bottom-up approach) คือ การเริ่มทดสอบจากสวนเล็กที่สุดในระบบกอน จากนั้นจึงทําการขยาย  
การทดสอบ จนกระทั่งทําการทดสอบระบบงานทั้งระบบสมบูรณ (ฉันทวิท กุลไพศาล, 2535)                 
ดังแสดงในภาพที่ 2-6 
 

 

ภาพที่ 2-6 การทดสอบระบบงานจากลางขึ้นบน (Bottom-up approach) 

 การทดสอบโมดูล (Module Testing) เปนการทดสอบหนาที่และการทํางานของแตละโมดูลวา
สามารถทํางานไดอยางถูกตองหรือไม โดยปกติแลวมักถือวาแตละสวนเปนอิสระสมบูรณในตัวเอง อัน
เนื่องมาจากขอสมมติที่วาหากทุกโมดูลที่ไดรับการทดสอบแลวถูกตอง เมื่อนําโมดูลมาประกอบกันเปน
โปรแกรมแลว โปรแกรมนั้นยอมใหผลลัพธที่ถูกตองดวย 
 การทดสอบโปรแกรม (Program Testing ) เปนการทดสอบแตและโปรแกรมในระบบวาทํางาน
ถูกตองหรือไม โดยการจําลองขอมูลเพื่อทดสอบโดยการใชขอมูลปกติ (Normal Data) และขอมูลที่
ผิดปกติ (Abnormal Data) โดยเพิ่มปริมาณขอมูลขึ้นตามลําดับ เพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพในการ
ทํางานของโปรแกรมรวมถึงขอจํากัดของโปรแกรม 
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1.7.1  การทดสอบการเชื่อมโยงระหวางโปรแกรม (Link Testing) 
 การทดสอบในขั้นนี้เปนการตรวจสอบการทํางานรวมกันโปรแกรมวาเมื่อนําโปรแกรม        
ที่ไดมาปฏิบัติงานรวมกันแลว โปรแกรมยังคงปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตองและยังคงใหขอมูล        
ที่ไมผิดพลาด นอกจากนี้ ขั้นตอนดังกลาวยังเปนการตรวจสอบดวยวาระบบสามารถรองรับและ
จัดการกับขอมูลไดอยางถูกตองสมบูรณและทํางานไดตรงตามขอกําหนดหรือตามตองการของผูใช
อยางแทจริงหรือไม 

1.7.2 การทดสอบระบบงาน (System Testing)  
 เปนการทดสอบการรวมกันของระบบงานยอยซ่ึงทําใหเกิดเปนระบบใหญทั้งหมด            
เพื่อตรวจสอบการทํางานของระบบ ดังนั้นจึงเปนการคนหาขอผิดพลาดที่คาดไมถึงมากอนและเปน
ขอผิดพลาดซึ่งเกิดจากการขัดแยงกันระหวางระบบยอย นอกจากนี้ยังเปนการตรวจสอบวา       
ระบบทั้งหมดทํางานไดตรงตามขอกําหนดหรือความตองการของผูใชอยางแทจริงหรือไม 

1.7.3 การทดสอบการยอมรับ (Acceptance Testing) 
 เปนการทดสอบขั้นสุดทายกอนที่ระบบจะถูกยอมรับไดวาสามารถใชงานไดจริง โดยทําการ
เปรียบเทียบระบบที่ไดพัฒนาขึ้นกับแนวความคิดของผูใชระบบและฝายบริหาร ซ่ึงรวมถึงความ
ตองการของผูใชและการตอบสนองความตองการของผูใชระบบดวย 

1.8  สรุป 
 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจยั สามารถสรุปไดดังนี ้
 ในการพัฒนาโปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกสสําหรับสนับสนุนการจัดการความรูของ
วิทยาลัยราชพฤกษ โดยใชสถาปตยกรรม.Net และเทคโนโลยี ASP.NET สงผลใหผูวิจัยสามารถ
เลือกใชภาษาคอมพิวเตอรในการพัฒนาระบบไดหลากหลาย และมีกระบวนการพัฒนาระบบที่เร็ว    
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในสวนของฐานขอมูลไดมีการนํา  Microsoft SQL Server 2005 Express  
เขามาชวยในการจัดการฐานขอมูลทําใหระบบฐานขอมูลเกิดความยืดหยุนและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมที่ใชหลักการพัฒนาตามวงจรการพัฒนาที่เรียกวา วงจรการพัฒนาระบบ 
(System Development Life Cycle) ทําใหกระบวนการพัฒนาระบบสามารถดําเนินการไดอยางเปน
ขั้นตอนที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 



บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
 วิธีการดําเนินงานวิจัยในการพัฒนาโปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกสสําหรับสนับสนุนการ
จัดการความรูของวิทยาลัยราชพฤกษ ผูวิจัยทําการกําหนดขั้นตอนวิธีการดําเนินงานวิจัยในการวิเคราะห
และทําการออกแบบระบบตามรูปแบบวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) 
เพื่อใหไดมาซึ่งระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถจําแนกขั้นตอนการดําเนินงานได ดังนี้ 

1.1  การศึกษาและรวบรวมขอมูลของระบบ (System Requirement) 
1.2  การวิเคราะหระบบ (System Analysis) 
1.3  การออกแบบระบบ (System Design) 
1.4  การพัฒนาระบบ (System Development) 
1.5  การทดสอบระบบ (System Test) 
1.6  การติดตั้งระบบและการประเมินผล (Deployment and Evaluation) 

 
1.1  การศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลระบบ (System Requirement) 
 การศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลระบบ  เปนขั้นตอนแรกในการพัฒนาระบบ โดยทําการศึกษา
ระบบงานที่เกี่ยวของกับการวิจัย และเก็บรวบรวมขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับระบบ เพื่อนํามาวิเคราะห
และทําการพัฒนาโปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกสสําหรับสนับสนุนการจัดการความรูของ
วิทยาลัยราชพฤกษ ใหมีกระบวนการทํางานที่ครอบคลุมความตองการของผูใชระบบตอไป ขั้นตอน
การศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลระบบ สามารถจําแนกขั้นตอนการดําเนินงานได ดังนี้ 

1.1.1  ศึกษาความเปนไปไดของระบบ โดยทําการศึกษาถึงความตองการพื้นฐานของบุคลากรและ
แนวโนมในการพัฒนาโปรแกรมระบบใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค 

1.1.2  เก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ โดยในการเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับระบบ ผูวิจัยจะดําเนินการ
ติดตอและประสานงานกับฝายโสตทัศนและศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยราชพฤกษเพื่อเก็บ
รวบรวมขอมูลในรูปแบบวิดีโอที่เปนประโยชนสําหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในวิทยาลัย      
ซ่ึงขอมูลที่อยูในรูปแบบวิดีโอถือเปนขอมูลพื้นฐานในการนําเขาสูโปรแกรมระบบที่จะทําการพัฒนาขึ้น 
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1.1.3  ศึกษาเครื่องมือที่นํามาใชพัฒนาระบบและกําหนดเทคนิคที่จะนํามาใชในกระบวนการ        
โดยทําการศึกษาเครื่องมือทั้งทางดานซอฟตแวร ดานฮารดแวรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาโปรแกรมระบบ
และทําการศึกษาเทคนิค กระบวนการในการแปลงไฟลขอมูลวิดีโอ รวมถึงศึกษาเทคโนโลยีทางดาน
สตรีมมิ่งมีเดียที่ผูวิจัยนํามาใชในการวิจัยคร้ังนี้ 

1.1.4  กําหนดขอบเขตในการพัฒนาระบบ ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการกําหนดขอบเขตในการ
พัฒนาระบบ สามารถแสดงไดในลักษณะของแผนผังระบบ (System Flowchart) ซ่ึงเปนการแสดง
ขั้นตอนการทํางานโดยภาพรวมของโปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกสสําหรับสนับสนุนการจัดการ
ความรูของวิทยาลัยราชพฤกษ ดังภาพที่ 3-1 

 

 
ภาพที่ 3-1 แผนผังโปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกส 

สําหรับสนับสนุนการจดัการความรูของวิทยาลัยราชพฤกษ 
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1.2  การวิเคราะหระบบ (System Analysis) 
 การวิเคราะหโปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกสสําหรับสนับสนุนการจัดการความรูของ
วิทยาลัยราชพฤกษ โดยผูวิจัยพบวา โปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกสสําหรับสนับสนุนการ
จัดการความรูของวิทยาลัยราชพฤกษนั้น สามารถจําแนกกระบวนการจัดการโปรแกรมระบบได
ดังนี้ 

1.2.1  สวนจัดการการแสดงวิดีโอภาพ สวนจัดการการแสดงภาพมีกระบวนการดําเนินงานและ
จัดการเกี่ยวกับการแสดงผลของวิดีโอภาพ เชน การคนหารายชื่อขอมูลวิดีโอที่ตองการศึกษา การระบุ
เลือกชวงเวลาที่ตองการรับชมวิดีโอ การกําหนดใหวิดีโอเร่ิมและจบการแสดงผล การปรับระดับเสียง    
ที่ตองการรับฟง โดยกระบวนการจัดการดังกลาวจะถูกใชงานโดยผูดูแลระบบและผูใชทั่วไป 
 1.2.2  สวนจัดการขอมูลวิดีโอภาพ สวนจัดการขอมูลวิดีโอภาพจะถูกใชงานโดยผูดูแลระบบ   
ซ่ึงสามารถจําแนกกระบวนการดําเนินงานและการจัดการภายในไดดังนี้ 

1.2.2.1 สวนการอัพโหลดวีดีโอเขาระบบ เปนกระบวนการในการอัพโหลดขอมูลวิดีโอที่
ไดจัดเตรียมเขาสูระบบ 

1.2.2.2 สวนการลบวีดีโอ เปนกระบวนการลบขอมูลวิดีโอที่ไมตองการออกจากฐานขอมูล
ของระบบ 

1.2.2.3 สวนการแกไขขอมูลวีดีโอ เปนกระบวนการจัดการเกี่ยวกับการแกไขขอมูล
ทั่วไปของวิดีโอที่ตองการนําเสนอ เชน ขอมูลรายชื่อ ขอมูลหมวดหมูของวิดีโอจําแนกตาม
หนวยงานที่ตองการนําเสนอขอมูลวิดีโอดังกลาว  

1.2.3   สวนจัดการขอมูลผูใชระบบ สวนจัดการขอมูลผูใชระบบ มีกระบวนการดําเนินงานและ
จัดการเกี่ยวกับขอมูลผูใชระบบ สามารถจําแนกไดดังนี้ 

1.2.3.1 สวนการจัดการเกี่ยวกับขอมูลผูใชงาน เปนกระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเพิ่ม 
การลบ และการแกไขขอมูลผูใชงานระบบ เชน การเพิ่มผูใชงานระบบรายใหม การลบผูใชงานออก
จากระบบ การแกไขขอมูลพื้นฐานของผูเขาใชงานระบบ  

1.2.3.2 สวนการจัดการระดับการใชงาน เปนกระบวนการจัดการเกี่ยวกับระดับการเขา
ใชงานระบบของผูใชงาน ซ่ึงเปนการกําหนดรูปแบบของการเขาถึงขอมูลที่ตองการนําเสนอใหกับ
ผูใชในแตละระดับ เชน การเขาใชงานระบบในระดับผูดูแลระบบ จะมีความสามารถในการควบคุม
และจัดการระบบไดมากกวาการเขาใชงานระบบในระดับผูใชทั่วไป ซ่ึงสามารถเขาใชงานในสวน
พื้นฐานของระบบเทานั้น 
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1.2.3.3 สวนการจัดการสิทธิ์การใชงาน เปนกระบวนการในการจัดการเกี่ยวกับสิทธิ์   
การเขาใชงานระบบ เชน การกําหนดสิทธิ์โดยอนุญาตใหเขาใชงานระบบหรือไมอนุญาตใหเขาใช
งานระบบ ซ่ึงเปนการรักษาความปลอดภัยของขอมูลและเปนการควบคุมการนําเสนอขอมูลระบบ
สําหรับกลุมเปาหมายเทานั้น  

1.2.4 สวนจัดการขอมูลระบบ เปนสวนจัดการเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของระบบโดยผูดูแล
ระบบ เชน การกําหนดขอความที่ตองการนําเสนอ การกําหนดการแสดงผลของขอความ และวิดีโอ 
ซ่ึงเปนขอมูลพื้นฐานของระบบ  

1.3  การออกแบบระบบ (System Design) 
 จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลในเบื้องตนในการพัฒนาโปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกส
สําหรับสนับสนุนการจัดการความรูของวิทยาลัยราชพฤกษ ทําใหทราบถึงขั้นตอนการทํางานของระบบ
ขอมูลที่จะนําเขาสูระบบ บุคคลที่เกี่ยวของกับระบบ สามารถอธิบายโดยใชแผนภาพ UML            
(Unified Modeling Language) ซ่ึงเปนภาษาที่ใชอธิบายโมเดลที่แสดงใหเห็นถึงขั้นตอนการทํางาน     
ของระบบ ขอมูลที่นําเขาระบบ ขอมูลออกจากระบบ และขอมูลที่ไหลเวียนอยูภายในระบบ 

1.3.1 Use-case Diagram ของระบบ แสดงผังขอมูลที่เขาสูระบบ ขอมูลที่ออกจากระบบและ
ขอมูลที่เกี่ยวของกับระบบภายนอก ยูสเคสไดอะแกรมของโปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกส
สําหรับสนับสนุนการจัดการความรูของวิทยาลัยราชพฤกษ โดยจะแสดงความสัมพันธของการตอบ
โตระหวางกลุมผูใชกับระบบ รวมถึงทิศทางการไหลเวียนของขอมูลที่เกิดขึ้นในลักษณะของ
แผนภาพและสัญลักษณ สามารถแสดงไดดังภาพที่ 3-2 

1.3.2 Use-Case Description ของระบบ แสดงการปฏิสัมพันธระหวางระบบงานและสิ่งที่อยู
ภายนอกระบบงานในลักษณะของคําอธิบาย จากภาพที่ 3-2 Use Case Diagram สามารถอธิบาย
รายละเอียดไดดังตารางที่ 3-1 ถึง ตารางที่ 3-6 
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ภาพที่ 3-2  Use Case Diagram ระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกส 
สําหรับสนับสนุนการจดัการความรูของวิทยาลัยราชพฤกษ 

 
ตารางที่ 3-1  Use-Case Description : Login 

Use Case Name : Login 
Actors : ผูดูแลระบบ ผูใชทั่วไป 
Description :  
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ตารางที่ 3-1  Use-Case Description : Login (ตอ) 
Description : เปนยูสเคสที่ใชอธิบายการเขาสูระบบของผูดูแลระบบ ผูใชทั่วไป เมื่อกรอก 

ช่ือผูใชและใสรหัสผานแลว ระบบจะตรวจสอบวาถูกตองหรือไม ในกรณีที่
ขอมูลถูกตองจะสามารถเขาสูระบบได 

Pre-conditions : เขาเว็บไซตของระบบ 
Post-conditions : แสดงหนาจอสําหรับผูใชทั่วไป 

สวนของการแสดงวิดีโอภาพ ซ่ึงผูใชสามารถคนหาและรบัชมได 
แสดงหนาจอการจัดการขอมูลของระบบของผูดูแลระบบ 
1. สวนของการแสดงวีดีโอภาพ 
2.  สวนของการจัดการขอมลูวีดีโอภาพ 

2.1 สวนที่เปนการอัพโหลดวีดีโอเขาระบบ 
2.2 สวนที่เปนการลบวีดีโอ 
2.3 สวนที่เปนการแกไขขอมูลวดีีโอ 

3.  สวนของการจัดการขอมลูผูใช 
3.1 สวนที่เปนการเพิ่มขอมูลผูใช 
3.2 สวนที่เปนการลบขอมูลผูใชงาน 
3.3 สวนที่เปนการแกไขขอมูลผูใชงาน 
3.4 สวนที่เปนการจัดการ การใชงานของผูใช 

4.  สวนของการจัดการขอมลูระบบ 
4.1 สวนของการจัดการขอความตางที่ปรากฏบนระบบ 
4.2 สวนของการจัดการที่เกีย่วของกับระบบ 

Normal Flow : 1. ผูดูแลระบบ และผูใชทั่วไป กรอก “รหัสผูใช” และ“รหัสผาน” กดปุม 
“เขาสูระบบ” 
2. ระบบตรวจสอบความถูกตอง 
3. แสดงหนาจอหลักการใชงานระบบ 

Exceptions : ถาผูดูแลระบบ และผูใชทั่วไป  กรอก ”รหัสผูใช” และ ”รหัสผาน”  ไม
ถูกตองระบบจะแสดงขอความเตือน “ ขอมูลไมถูกตอง กรุณากรอกขอมูล
ใหถูกตองอีกครั้ง ” 
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ตารางที่ 3-2  Use-Case Description : Video Viewer 
Use Case Name : Video Viewer 
Actors : ผูดูแลระบบ ผูใชทั่วไป 
Description : เปนยูสเคสสําหรับอธิบายการแสดงวีดีโอภาพที่อยูในระบบ แยกตาม

หมวดหมูที่ไดจัดการไว 
Pre-conditions : เขาเว็บไซตของระบบ ผานการตรวจสอบรหัสผูใชและรหัสผานเพื่อเขาสู

ระบบเรียบรอยแลว 
Post-conditions : แสดงหนาจอสําหรับผูใชทั่วไปและผูดูแลระบบ ประกอบดวย 

1. สวนของการแสดงวิดีโอภาพ 
2. สวนของการคนหาวดีีภาพ 
3. สวนของการดาวนโหลดวีดภีาพ 

Normal Flow : 1. ผูดูแลระบบ และผูใชทั่วไป คนหาหรือเลือกวีดีโอภาพที่ตองรับชม 
หรือดาวนโหลด 

2. ระบบตรวจสอบความถูกตอง 
3. แสดงขอมูลหรือดาวนโหลดวีดีโอภาพที่ทําการเลือก และทําการ

เก็บสถิติการเขารับชมวีดีโอภาพ 
Exceptions : -   

 
ตารางที่ 3-3  Use-Case Description : Video Management 

Use Case Name : Video Management 
Actors : ผูดูแลระบบ 
Description : เปนยูสเคสสําหรับอธิบายการจัดการการแสดงวีดีโอภาพ โดยผูดูแลระบบ 

สามารถเพิ่ม ลบ แกไขขอมูลวีดีโอภาพ และการจัดหมวดหมูของวีดีโอภาพ 
Pre-conditions : เขาเว็บไซตของระบบ ผานการตรวจสอบรหัสผูใชและรหัสผานเพื่อเขาสู

ระบบเรียบรอยแลว 
Post-conditions : แสดงหนาจอสําหรับผูดูแลระบบ ประกอบดวย 

1. สวนของการจดัการเกีย่วกับการเพิ่ม ลบ แกไข วดีีโอภาพ 
2. สวนของการคนหาวดีีโอภาพ 
3. สวนของการจดัหมวดหมูของวีดีโอภาพ 
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ตารางที่ 3-3  Use-Case Description : Video Management (ตอ) 
Normal Flow : 1. ผูดูแลระบบ คนหาหรือเลือกวีดีโอภาพที่ตองการลบ แกไข หรือ 

เพิ่มวีดีโอภาพ  
2. ระบบตรวจสอบความถูกตอง 
3. แสดงขอมูลวีดีโอภาพที่ทําการเลือก หรือเพิ่ม 
4. แสดงผลของการทํางาน 

Alternate Flow ถาผูแลระบบตองการลบขอมูล กดปุม”ลบขอมูล” และยืนยันการลบขอมูล 
ถาผูดูแลระบบตองการแกไขขอมูล กดปุม “แกไข” เพื่อทําการแกไขขอมูล 

Exceptions : ถาผูดูแลระบบกรอกขอมูลซํ้ากับที่มีอยูในฐานขอมูล ระบบจะทําการเตือน 
และยกเลิกการเพิ่ม ลบ แกไข ขอมูล 

 
ตารางที่ 3-4  Use-Case Description : Video Profile 

Use Case Name : Video Profile 
Actors : ผูดูแลระบบ 
Description : เปนยูสเคสสําหรับอธิบายการจัดการขอมูลของวีดีโอภาพโดยเฉพาะ โดย

ผูดูแลระบบ สามารถ แกไขขอมูลวีดีโอภาพ รวมถึงกําหนดหมวดหมูของ
วีดีโอภาพ 

Pre-conditions : ผานสวนของการจัดการการแสดงวีดีโอภาพ โดยเลือกวีดีโอภาพที่ตองการ
จัดการ 

Post-conditions : แสดงหนาจอสําหรับผูดูแลระบบ ประกอบดวย 
1. สวนของการจดัการเกีย่วกับขอมูลวีดีโอภาพ 
2. สวนของการจดัหมวดหมูของวีดีโอภาพ 

Normal Flow : 1. ผูดูแลระบบ เลือกวีดีโอภาพที่ตองการแกไข ขอมูล  
2. ผูดูแลระบบแกไขขอมูลตามที่ตองการ 
3. ระบบตรวจสอบความถูกตอง 
4. แสดงผลของการทํางาน 

Alternate Flow ถาผูแลระบบตองการยกเลิกการแกไขขอมูล กดปุม”ยกเลิก”  
ถาผูดูแลระบบตองการแกไขขอมูล กดปุม “ตกลง” เพื่อทําการแกไขขอมูล 

Exceptions : ถาผูดูแลระบบกรอกขอมูลซํ้ากับที่มีอยูในฐานขอมูล ระบบจะทําการเตือน 
และยกเลิกการ แกไข ขอมูล 



31 
 

 

ตารางที่ 3-5  Use-Case Description : System Management 
Use Case Name : System Management 
Actors : ผูดูแลระบบ 
Description : เปนยูสเคสสําหรับอธิบายการจัดการขอมูลของระบบ โดยผูดูแลระบบ 

สามารถ แกไข ขอมูลระบบ เชน ขอความที่ปรากฏบนระบบ การแสดง
ขอความ วีดีโอภาพ เปนตน 

Pre-conditions : เขาเว็บไซตของระบบ ผานการตรวจสอบรหัสผูใชและรหัสผานเพื่อเขาสู
ระบบเรียบรอยแลว 

Post-conditions : แสดงหนาจอสําหรับผูดูแลระบบ ประกอบดวย 
1. สวนของการจดัการเกีย่วกับขอมูลระบบ 
2. สวนของการจดัการแสดงขอความ วีดีโอภาพ 

Normal Flow : 1. ผูดูแลระบบ แกไข ขอมูล ที่ตองการ 
2. ระบบตรวจสอบความถูกตอง 
3. แสดงผลของการทํางาน 

Alternate Flow ถาผูแลระบบตองการยกเลิกการแกไขขอมูล กดปุม”ยกเลิก”  
ถาผูดูแลระบบตองการแกไขขอมูล กดปุม “ตกลง” เพื่อทําการแกไขขอมูล 

Exceptions : - 
 
ตารางที่ 3-6  Use-Case Description : User Management 

Use Case Name : User Management 
Actors : ผูดูแลระบบ 
Description : เปนยูสเคสสําหรับอธิบายการจัดการขอมูลของผูใชงาน โดยผูดูแลระบบ 

สามารถเพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลผูใชงาน กําหนดระดับและสิทธิ์การใชงาน 
Pre-conditions : เขาเว็บไซตของระบบ ผานการตรวจสอบรหัสผูใชและรหัสผานเพื่อเขาสู

ระบบเรียบรอยแลว 
Post-conditions : แสดงหนาจอสําหรับผูดูแลระบบ ประกอบดวย 

1 สวนของการจดัการเกีย่วกับขอมูลผูใชงาน 
2 สวนของการจดัการระดับการใชงาน 
3 สวนของการจดัการสิทธิ์การใชงาน 
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ตารางที่ 3-6  Use-Case Description : User Management (ตอ) 
Normal Flow : 1. ผูดูแลระบบ เพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลผูใช ที่ตองการ 

4. ระบบตรวจสอบความถูกตอง 
5. แสดงผลของการทํางาน 

Alternate Flow ถาผูแลระบบตองการลบขอมูล กดปุม”ลบขอมูล”  
ถาผูดูแลระบบตองการแกไขขอมูล กดปุม “แกไข” เพื่อทําการแกไขขอมูล 
ถาผูดูแลระบบตองการแกไขขอมูล กดปุม “เพิ่ม” เพื่อทําการเพิ่มขอมูล 

Exceptions : ถาผูดูแลระบบกรอกขอมูลซํ้ากับที่มีอยูในฐานขอมูล ระบบจะทําการเตือน 
และยกเลิกการเพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลผูใชงาน 

 
1.3.3  ผังลําดับการทํางานของโมดูลภายในระบบ (Sequence Diagram) ผังลําดับแสดงการทํางาน

ของโมดูลภายในระบบระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกสสําหรับสนับสนุนการจัดการความรู แสดงถึงขั้นตอน
การทํางานและลําดับของการสื่อสารภายในโมดูล สามารถแสดงผังลําดับการทํางานของระบบที่ทําการ
พัฒนาขึ้นได ดังนี้ 

1.3.3.1  Sequence Diagram ของ Login ผูใชงานระบบจะตองกรอก Username และ Password 
เขาสูระบบ เพื่อทําการตรวจสอบการเขาใชงานและกําหนดสิทธิ์การเขาใชงานระบบ โดยระบบ              
จะดําเนินการตรวจสอบจากฐานขอมูลวาถูกตองหรือไม และแจงผลกลับไปสูผูใชงาน ดังภาพที่ 3-3 

 

User Login/Authen Module User Database

Fill Username, Password to Authen

Send Message to Authen User

Return Result

Show Result to User

 
ภาพที่ 3-3 แสดง Sequence Diagram ของ Login 
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1.3.3.2  Sequence Diagram ของ Video View ผูใชงานระบบจะตองเลือกวีดีโอภาพที่
ตองการรับชมหรือคนหาวดีโอภาพที่ตองการ ระบบจะทําการคนหาวีดีโอที่ตองการและแสดงเปน
รายการใหผูใชเลือก เมื่อผูใชทําการเลือกเรียบรอย ระบบจะทําการติดตอไปยังฐานขอมูลเพื่ออาน
ขอมูลวีดีโอภาพ และแสดงใหผูใชรับชมตอไป ดังภาพที่ 3-4 

 

 
ภาพที่ 3-4 แสดง Sequence Diagram ของ Video Viewer 

 
1.3.3.3  Sequence Diagram ของ Video Management ผูดูแลระบบจะเปนผูใชงานในสวนนี้ 

ซ่ึงจะทําการจัดการเกี่ยวขอมูลวีดีโอภาพ เชน เพิ่มหรืออัพโหลดวีดีโอภาพ ลบวีดีโอภาพ จัดกลุม 
กําหนดกลุมของวีดีโอภาพ ซ่ึงผูดูแลระบบจะตองทําการใสขอมูลที่ตองการและระบบจะทําการ
ตรวจสอบความถูกตองกอนจะทําการบันทึกลงฐานขอมูล ขณะเดียวกันก็จะแจงผลการบันทึกขอมูลให
ผูดูแลระบบทราบ ดังภาพที่ 3-5 

1.3.3.4  Sequence Diagram ของ Video Profile ซ่ึงเปนสวนที่ใชแสดงและจัดการขอมูลของ
วีดีโอภาพโดยเฉพาะ ซ่ึงผูดูแลระบบจะเปนผูใชงานในสวนนี้ โดย ทําการแกไขขอมูลของวีดีโอภาพที่
ตองการ และระบบจะทําการตรวจสอบความถูกตองกอนจะทําการบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล เมื่อบันทึก
ขอมูลเสร็จหรือลมเหลวระบบจะแจงใหกับผูดูแลระบบทราบ ดังภาพที่ 3-6 

Show Selected Video by Streaming data 
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1.3.3.5  Sequence Diagram ของ System Management เปนสวนสําหรับจัดการขอมูล
เกี่ยวกับระบบ เชนการแสดงวีดีโอภาพ การแสดงขอความ และขอมูลที่เกี่ยวกับระบบทั้งหมด โดยผูดูแล
จะเปนผูใชงานในสวนนี้ ซ่ึงสามารถแกไขตามความตองการไดโดยจะทําการแกไขขอมูลตามตองการ 
ระบบจะทําการตรวจสอบความถูกตองกอนบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล และจะแจงผลการดําเนินการ    
ใหผูดูแลระบบทราบ ดังภาพที่ 3-7 

1.3.3.6 Sequence Diagram ของ User Management เปนสวนสําหรับจัดการขอมูล              
ของผูใชงานโดยผูดูแลระบบ เชน การกําหนดสิทธิ์การใชงาน ระดับการใชงาน หรือเพิ่ม แกไข ลบ 
ขอมูลของผูใชงาน ซ่ึงตองทําการกรอกขอมูลที่ตองการเพิ่ม แกไขขอมูล ลบขอมูล หรือกําหนดสิทธิ์ 
การใชงาน ระบบจะทําการตรวจสอบความถูกตองกอนจะทําการบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล ดังภาพที่ 3-8 

1.3.4  แผนผังแสดงความสัมพันธของขอมูลเชิงวัตถุ (Class Diagram) แผนผังแสดงความสัมพันธ
ของขอมูลเชิงวัตถุจะแสดงถึงความสัมพันธระหวางคลาสที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นภายในระบบ     
ดังภาพที่ 3-9 
 

  
 ภาพที่ 3-5 แสดง Sequence Diagram ของ Video Management 
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  ภาพที่ 3-6 แสดง Sequence Diagram ของ Video Profile 
 

Authen User System Management Module System Database

Fill (Add Edit Delete) Information

Checking
Show Result

Save information to Database

Return result

Show Result

ภาพที่ 3-7 แสดง Sequence Diagram ของ System Management 
 

Authen User User Management Module User Database

Fill (Add Edit Delete) User Information

Checking
Show Result

Save information to Database

Return result

Show Result

set Permission to User

ภาพที่ 3-8 แสดง Sequence Diagram ของ User Management 
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ภาพที่ 3-9 แสดง Class Diagram ของระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกส 
สําหรับสนับสนุนการจดัการความรูของวิทยาลัยราชพฤกษ 

 
1.3.5  การกําหนดรายละเอียดของตารางขอมูล (Data Dictionary) การกําหนดรายละเอียดของ

ตารางขอมูลมีจุดมุงหมายเพื่อนําเอาแผนผังแสดงความสัมพันธของขอมูลเชิงวัตถุ (Class Diagram)        
ที่ไดมาดําเนินการออกแบบ กําหนดรูปแบบ และรายละเอียดใหอยูในรูปแบบของโครงสรางที่สามารถ
นําไปใชในการสรางฐานขอมูลของระบบ จากแผนผังแสดงความสัมพันธของขอมูลเชิงวัตถุ             
(Class Diagram) ที่ทําการวิเคราะหและออกแบบ ทําใหสามารถกําหนดรายละเอียดของตารางขอมูล        
ที่เกี่ยวของในฐานขอมูลของระบบวิดีโอเล็กทรอนิกสสําหรับสนับสนุนการจัดการความรูและ
ดําเนินการเขียนเปนพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) โดยสามารถจําแนกตารางที่ใชในการจัดเก็บ
ขอมูลสวนตาง ๆ ดังนี้ 
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ตารางที่ 3-7  พจนานกุรมขอมูลบุคคล (Person) 
ช่ือ ชนิด ขนาด คําอธิบาย หมายเหต ุ

ID integer 4 รหัสผูใช PK 
FName nvarchar 20 ช่ือ  
LName nvarchar 30 นามสกุล  
Position nvarchar 50 ตําแหนง  
Department integer 4 รหัสแผนก FK 
Email nvarchar 50 อีเมลติดตอ  
Tel nvarchar 10 เบอรโทรศัพท  
Type nvarchar 50 ลักษณะพนกังาน(บริหาร 

อาจารย พนกังาน ลูกจาง) 
 

Join_Ddate datetime 10 วันที่เร่ิมทํางาน  
Login_Date datetime 10 วันที่เขาระบบครั้งแรก  
Last_Login datetime 10 วันที่เขาระบบครั้งสุดทาย  
Username nvarchar 20 ช่ือผูใช  
Password nvarchar 20 รหัสผาน  
Status integer 1 สถานะ 

(ปกติ ลาออก ไมใชงาน) 
 

Level char 3 ระดับของผูใช (พนักงาน 
อาจารยผูบริหาร) 

 

Permission char 3 สิทธิ์การใชงาน  
 
ตารางที่ 3-8 พจนานุกรมขอมูลแผนก (Department) 

ช่ือ ชนิด ขนาด คําอธิบาย หมายเหต ุ
ID integer 4 รหัสแผนก PK 
Department_Name nvarchar 50 ช่ือแผนก  
Tel nvarchar 10 เบอรโทรศัพท  
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ตารางที่ 3-9 พจนานุกรมขอมูลวีดีโอภาพ (Video) 
ช่ือ ชนิด ขนาด คําอธิบาย หมายเหต ุ

ID integer 4 รหัสวีดีโอ PK 
Name nvarchar 50 ช่ือวีดีโอที่จัดเก็บ  
Group integer 4 รหัสกลุมวีดีโอ FK 
Status integer 1 สถานะวีดีโอ 

1 = ปกติ 0= ลบ 
 

Allow_Download integer 1 สถานะการอนญุาตให
ดาวนโหลด 
1 = อนุญาต  
0 = ไมอนุญาต 

 

Allow_View integer 1 สถานะการอนญุาตให
รับชม 
1 = อนุญาต  
0 = ไมอนุญาต 

 

File_Path nvarchar 100 ที่อยูของไฟลวีโดโอ  
Title nvarhar 100 ช่ือของวีดีโอภาพ  
Duration integer 4 ความยาวของวีดีโอ  
Upload_Date datetime 10 วันที่อัพโหลด  
Upload_Time datetime 10 เวลาที่อัพโหลด  
Upload_By integer 4 ผูอัพโหลด FK 
Tag nvarchar 50 คําดัชนีเพื่อชวยในการ

คนหา 
 

Type nvarchar 50 ประเภทวีดีโอ FK 
 
ตารางที่ 3-10 พจนานกุรมขอมูลกลุมวีดีโอภาพ (Video Group) 

ช่ือ ชนิด ขนาด คําอธิบาย หมายเหต ุ
ID integer 4 รหัสแผนก PK 
Group_Name nvarchar 50 ช่ือแผนก  
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ตารางที่ 3-11 พจนานกุรมขอมูลประเภทวดีีโอ (Video Type) 
ช่ือ ชนิด ขนาด คําอธิบาย หมายเหต ุ

ID integer 4 รหัสประเภท PK 
Type_Name nvarchar 50 ช่ือประเภท  

 
ตารางที่ 3-12 พจนานกุรมขอมูลสถิติ (Statistic) 

ช่ือ ชนิด ขนาด คําอธิบาย หมายเหต ุ
ID integer 4 รหัสสถิติ PK 
Video_ID integer 4 รหัสวีดีโอภาพ FK 
Person_ID integer 4 รหัสผูใชงาน FK 
View_Date datetime 10 วันที่รับชม  
View_Time datetime 10 เวลาที่รับชม  

 
ตารางที่ 3-13 พจนานกุรมขอมูลระบบ (System Config) 

ช่ือ ชนิด ขนาด คําอธิบาย หมายเหต ุ
ID integer 4 รหัส PK 
Welcome_Text nvarchar 50 ขอความตอนรับของ

ระบบ 
 

No_Video_to_Show nvarchar 10 จํานวนวดีีโอที่แสดงตอ
หนา 

 

News   ขาวที่นาสนใจ  
 
1.4  การพัฒนาระบบ (System Development) 
 จากขั้นตอนการศึกษาขอมูลในการพัฒนาระบบ ทําใหทราบถึงวิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน
พัฒนา ซ่ึงในการพัฒนาโปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกสสําหรับสนับสนุนการจัดการความรูนั้น   
จะมีการดําเนินการพัฒนาตามแตละขั้นตอนโดยในขั้นตอนการศึกษาขอมูลจะเปนการศึกษาขอมูล          
ที่มีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาระบบ และนําขอมูลเหลานั้นมาทําการวิเคราะห เพื่อใหสามารถออกแบบ
กระบวนการทํางานของระบบไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบ โดยขั้นตอนการ
พัฒนาระบบเปนขั้นตอนที่นําขอมูลจากขั้นตอนการศึกษาขอมูลและขั้นตอนในการวิเคราะหขอมูลมา 
ทําการพัฒนา  
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 ซ่ึงขั้นตอนการพัฒนาระบบจะใชเครื่องมือในการพัฒนาระบบตามเครื่องมือที่ทําการศึกษา       
โดยใชภาษา C# เปนภาษาหลักในการพัฒนาระบบและใชเทคโนโลยี ASP.NET รวมกับระบบฐานขอมูล 
Microsoft SQL Server 2005 Express เปนระบบบริหารจัดการขอมูลของระบบ ประกอบกับการวิเคราะห
ออกแบบพัฒนาสวนติดตอกับผูใชงานระบบใหมีความสอดคลองกับการวิเคราะหออกแบบระบบตาม
กระบวนการพัฒนาระบบ สามารถจําแนกการพัฒนาระบบเปน 3 สวน ดังนี้ 

1.4.1  สวนการพัฒนาระบบสวนฐานขอมูล การพัฒนาระบบสวนฐานขอมูลเปนการสราง
ฐานขอมูลภายในโปรแกรม Microsoft SQL Server 2005 ตามระบบฐานขอมูลที่ไดทําวิเคราะหและการ
ออกแบบไวสําหรับโปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกสสําหรับสนับสนุนการจัดการความรูของ
วิทยาลัยราชพฤกษ สามารถจําแนกขั้นตอนการดําเนินงานได ดังนี้ 

1.4.1.1  ผูวิจัยทําการจัดเตรียมอุปกรณสําหรับบันทึกและจัดเก็บขอมูลที่ตองนําเขาสู
โปรแกรม เชน ขอมูลในลักษณะวิดีโอ 

1.4.1.2 ผูวิจัยทําการสรางฐานขอมูลระบบโดยใชโปรแกรม Microsoft SQL Server 2005 
ตามรูปแบบที่ไดจากขั้นตอนการวิเคราะหระบบ 

1.4.2  สวนการพัฒนาระบบสวนติดตอกับผูใชงานระบบ ในสวนของการสรางสวนติดตอกับ
ผูใชงานโปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกสสําหรับสนับสนุนการจัดการความรูเปนการพัฒนา
โปรแกรมในสวนของติดตอกับผูใชงาน (Graphic User Interface: GUI) โดยทําการออกแบบหนาจอ    
ใหเหมาะสมกับการใชงานผานทางเว็บเบราเซอรดวยการใชโปรแกรมตกแตงภาพและชุดเครื่องมือ 
Visual Studio.NET 2005 สามารถจําแนกขั้นตอนการดําเนินงานได ดังนี้ 

1.4.2.1 ผูวิจัยทําการสรางหนาจอที่ใชสําหรับติดตอกับผูใชงานระบบ ตามรูปแบบที่ทําการ
ออกแบบจากขั้นตอนการออกแบบระบบ 

1.4.2.2 ผูวิจัยทําการทบทวน และตรวจสอบการสรางหนาจอติดตอกับผูใช เพื่อใหเกิด
ความถูกตองและเหมาะสมกับการใชงาน 

1.4.3  สวนการพัฒนาระบบสวนโปรแกรมควบคุมการทํางาน ดําเนินการพัฒนาระบบสวน
โปรแกรมควบคุมการทํางานในลักษณะ  Web-Based Application สําหรับบริหารจัดการขอมูลโปรแกรม
ระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกสสําหรับสนับสนุนการจัดการความรูของวิทยาลัยราชพฤกษ โดยอาศัย
เทคโนโลยี ASP.NET พัฒนาดวยภาษา C#  ซ่ึงมีการรองรับรูปแบบการพัฒนาในลักษณะดังกลาว       
เปนอยางดี สามารถจําแนกขั้นตอนการดําเนินงานได ดังนี้ 
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1.4.3.1 ผูวิจัยทําการวางแผนและจัดเตรียมซอฟตแวรในการเขียนโปรแกรมระบบ 
1.4.3.2 ผูวิจัยทําการเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานของโปรแกรมระบบ เพื่อให

โปรแกรมระบบที่ทําการพัฒนาขึ้นนั้น สามารถทํางานไดตามวัตถุประสงคที่ตองการอยางครบถวนและ
ถูกตอง 

1.5  การทดสอบระบบ (System Test) 
 การทดสอบระบบเปนกระบวนการตรวจสอบขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น  ในการพัฒนาโปรแกรม
ระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกสสําหรับสนับสนุนการจัดการความรูของวิทยาลัยราชพฤกษ โดยแบงการ
ทดสอบระบบได ดังนี้  

1.5.1  การทดสอบในแตละสวน (Unit Testing) เปนการทดสอบโปรแกรมในแตละสวนตามโมดูล
ตาง ๆ ที่พัฒนาไว ซ่ึงผูวิจัยจะเปนผูทดสอบเอง โดยจะทําการทดสอบโปรแกรมในแตละสวน            
เพื่อหาขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น ซ่ึงมีกระบวนการทดสอบในแตละสวนดังนี้ 

1.5.1.1  การทดสอบลําดับการทํางานของโปรแกรม 
1.5.1.2  การทดสอบรวมดูการเชื่อมโยงระหวางโปรแกรมกับปุมควบคุมตาง ๆ 
1.5.1.3  การทดสอบความถูกตองของขอมูลที่แสดงบนหนาจอ 
1.5.1.4  การทดสอบตั้งแตเร่ิมโปรแกรม จนไดผลลัพธ 

1.5.2 การทดสอบทั้งระบบ (System Testing) เปนกระบวนการทดสอบระบบตั้งแตเร่ิมโปรแกรม 
จนกระทั่งไดผลลัพธออกมาโดยผูวิจัย เพื่อทําการตรวจสอบหาขอผิดพลาด และนําไปปรับปรุงแกไข
ระบบตอไป 

1.5.3 การทดสอบการยอมรับระบบ (Acceptance Test)  เปนการทดสอบโดยการใหกลุมตัวอยาง
ทําการทดสอบระบบ ซ่ึงสามารถแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม คือ ผูเชี่ยวชาญทางดานคอมพิวเตอร 
และผูใชงานทั่วไป คือ บุคลากรในวิทยาลัยราชพฤกษ อันไดแก คณาจารยและเจาหนาที่ จากนั้นทําการ
ประเมินความพึงพอใจที่ตอโปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกสสําหรับสนับสนุนการจัดการความรู
ของวิทยาลัยราชพฤกษ 

 
1.6  การติดตั้งระบบและการประเมินผล (Deployment and Evaluation) 
 การติดตั้งระบบและประเมินผล จัดเปนกระบวนการสุดทายในการพัฒนาระบบ สามารถจํานวน
การดําเนินงานเปน 2 สวน ดังนี้  

1.6.1  การติดตั้งระบบ เมื่อทําการพัฒนาโปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกสสําหรับสนับสนุน
การจัดการความรูของวิทยาลัยราชพฤกษ และผานการทดสอบระบบเปนที่เรียบรอย การดําเนินงาน
ขั้นตอนตอไป คือ การติดตั้งระบบที่พรอมใชทํางานจริง  
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1.6.2  การประเมินผล เมื่อโปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกสสําหรับสนับสนุนการจัดการ
ความรูของวิทยาลัยราชพฤกษไดทําการพัฒนา จนกระทั่งเสร็จสมบูรณแลว ผูวิจัยจะทําการประเมิน
ความพึงพอใจตอระบบ โดยการใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจตอ
ระบบจากกลุมตัวอยาง เมื่อกลุมตัวอยางทําแบบประเมินความพึงพอใจเสร็จเรียบรอย ผูวิจัยจะ
ดําเนินการวิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจที่ไดจากกลุมตัวอยาง โดยใชหลักการทางสถิติ เพื่อ
สรุปผลการประเมินวา โปรแกรมที่ไดพัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจใน อยูในระดับใด โดยพิจารณาความ
พึงพอใจในดานการติดตอระหวางโปรแกรมระบบกับผูใชระบบ ดานการประมวลผลของโปรแกรม 
ดานสิทธิ์และความปลอดภัยของโปรแกรมระบบและดานการตรงตามความตองการของผูใช 

1.6.2.1 ประชากรและการคัดเลือกกลุมตัวอยาง ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมุงเนนพัฒนา
โปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกสสําหรับสนับสนุนการจัดการความรูของวิทยาลัยราชพฤกษ  
โดยมีประชากรและการคัดเลือกกลุมตัวอยาง ดังนี้ 

ก) ประชากรที่ใชในการวิจัย บุคลากรในวิทยาลัยราชพฤกษ ไดแก คณาจารย
และเจาหนาที่ จํานวน 205 คน 

ข) การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยทําการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง
โดยใชวิธีการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ในกรณีที่ทราบจํานวนประชากร (Finite Population) 
(ธานินทร ศิลปจารุ, 2551) 
 
  สูตร n     =                 N 
         1 + N(e)2 
 
 เมื่อ n =     ขนาดของกลุมตัวอยาง 
  N = ขนาดของประชากรที่ใชในการวิจัย 
  e = คาเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนจากกลุมตัวอยาง 
 
 จากการคํานวณโดยวิธีการขางตน ทําใหผูวิจัยทราบถึงขนาดของกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยตอง
ทําการศึกษา คือ บุคลากรในวิทยาลัยราชพฤกษ จํานวน 136 คน จากกลุมประชากร จํานวน 205 คน 
และสามารถยอมรับคาความคลาดเคลื่อนจากการสุมกลุมตัวอยางได 5%  

ค) การคัดเลือกกลุมตัวอยาง ในการคัดเลือกกลุมตัวอยางที่ตองการศึกษาสําหรับ
การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) เพื่อใหการดําเนินงานดาน
การประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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1.6.2.2 สถิติที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหแบบสอบถามเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจตอโปรแกรมระบบ  คือ 

ก) คาเฉลี่ย (Mean)  
 สูตร x  

n
xi∑

=  

 
 กําหนดให  x    คือ คาเฉลี่ยรวมของหัวขอทีป่ระเมิน 

   ix∑  คือ ผลรวมของหัวขอที่ประเมินที่ไดจากผูประเมิน 
    n  คือ จํานวนกลุมตัวอยางของผูประเมินทั้งหมด 
         

ข) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 สูตร SD = 
n
xxi
2)( −∑  

 กําหนดให SD  คือ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   x    คือ คาเฉลี่ยรวมของหัวขอทีป่ระเมิน 
   ix∑  คือ ผลรวมของหัวขอที่ประเมินที่ไดจากผูประเมินแตละทาน 
    xi  คือ คาเฉลี่ยรวมของหัวขอทีป่ระเมิน 

     n  คือ จํานวนกลุมตัวอยางของผูประเมินทั้งหมดที่ประเมินงานวิจัย 

1.6.2.3 เกณฑการใหคะแนนของแบบประเมินความพึงพอใจ  แบบประเมินความพึงพอใจ
ของระบบไดกําหนดเกณฑตามวิธีของไลเคอรท (Likert) โดยประกอบดวยมาตรอันดับ (Rating Scale) 
เชิงคุณภาพ 5 ระดับ และมาตรอันดับเชิงปริมาณ 5 ระดับดวยกัน โดยจะใหคะแนนในแตละขอตาม
ความเหมาะสมซึ่งมีลําดับตามความหมายของคะแนน ดังตารางที่ 3-14 และตารางที่ 3-15 

ตารางที่ 3-14  เกณฑการใหคะแนนของแบบประเมินความพึงพอใจ 
เกณฑการใหคะแนน ความหมาย 

5 โปรแกรมที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับดีมาก 
4 โปรแกรมที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับดี 
3 โปรแกรมที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
2 โปรแกรมที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับนอย 
1 โปรแกรมที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับนอยมาก 
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ตารางที่ 3-15  เกณฑการแปลความหมายของขอมูล 

 
1.7  สรุป 
 การพัฒนาระบบโปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกสสําหรับสนับสนุนการจัดการความรู
ของวิทยาลัยราชพฤกษไดทําการพัฒนาตามขั้นตอนการพัฒนาระบบ SDLC ซ่ึงมีกระบวนการที่มี
แบบแผนและขั้นตอน  
 การออกแบบระบบไดทําการออกแบบตามแผนภาพ UML (Unified Modeling Language)          
ซ่ึงเปนแผนภาพที่แสดงใหเห็นถึงขั้นตอนการทํางานในแตละโมเดล ขอมูลที่นําเขา ขอมูลที่ออกจาก
ระบบและขอมูลที่ไหลเวียนอยูภายในระบบ โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ Use Case Diagram, Use Case 
Description, Sequence Diagram, Data Dictionary  
 ในสวนการพัฒนาระบบ ผูวิจัยทําการพัฒนาระบบโดยใชเทคโนโลยี ASP.NET และพัฒนาระบบ
ดวยภาษา C# และใชระบบจัดการฐานขอมูล Microsoft SQL Server 2005 เมื่อทําการพัฒนาระบบ       
เปนที่เรียบรอย ผูวิจัยจะทําการทดสอบระบบโดยแบงออกเปน 3 ระยะ คือ การทดสอบในแตละสวน
ของระบบ การทดสอบทั้งระบบซึ่งเปนการทดสอบระบบโดยรวม และการทดสอบการยอมรับระบบ
โดยกลุมตัวอยางผูใชงานจํานวน 136 คน แลวทําการประเมินผลโดยใหผูใชงานทําแบบสอบถามที่ที่ใช
เปนเครื่องมือในการประเมินเพื่อหาระดับความพึงพอใจตอระบบจากผูใชงานโปรแกรมระบบ             
วิดีโออิเล็กทรอนิกสสําหรับสนับสนุนการจัดการความรูของวิทยาลัยราชพฤกษ 
 

ระดับเกณฑการใหคะแนน ความหมาย 
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 
ดีมาก 4.51 – 5.00 โปรแกรมที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับดีมาก 
ดี 3.51 – 4.50 โปรแกรมที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับดี 

ปานกลาง 2.51 – 3.50 โปรแกรมที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
นอย 1.51 – 2.50 โปรแกรมที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับนอย 

นอยมาก 1.00 – 1.50 โปรแกรมที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับนอยมาก 



บทที่ 4 
ผลการดําเนินงาน 

 
 การพัฒนาโปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกสสําหรับสนับสนุนการจัดการความรูของ
วิทยาลัยราชพฤกษ เมื่อพัฒนาระบบเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดทําการทดสอบกระบวนการทํางานของ
ระบบ (System Testing) โดยผูวิจัยเปนผูทดสอบ เพื่อทําการตรวจสอบหาขอผิดพลาด และนําไป
ปรับปรุงแกไขระบบ หลังจากนั้นไดทําการทดสอบการยอมรับระบบ (Acceptance Test)                     
ดวยการทดสอบระบบโดยกลุมตัวอยาง จํานวน 136 คน และทําการประเมินความพึงพอใจที่มีตอระบบ            
ซ่ึงผลการดําเนินงามสามารถแบงเปน 2 สวน ดังนี้ 

1.1 ผลการพัฒนาระบบ 
1.2  ผลการประเมินความพึงพอใจ 

1.1  ผลการพัฒนาระบบ 
 ในการพัฒนาโปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกสสําหรับสนับสนุนการจัดการความรูของ

วิทยาลัยราชพฤกษ สามารถแสดงผลการพัฒนาระบบตามกระบวนการทํางาน เปน 3 สวน คือ             
ผลการพัฒนาระบบสวนการเขางาน ผลการพัฒนาระบบสวนผูใชงานทั่วไป และผลการพัฒนาระบบ           
สวนผูดูแลระบบ   

1.1.1 ผลการพัฒนาระบบสวนการเขางาน 
 ในการเขาใชงานโปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกสสําหรับสนับสนุนการจัดการความรูของ
วิทยาลัยราชพฤกษ ผูที่มีความประสงคเขาใชระบบจะตองดําเนินการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ใน
การเขาใชงานโปรแกรมระบบ โดยในการลงทะเบียนผูใชสามารถทําการกรอกขอมูลพื้นฐานที่
ระบบตองการ ไดแก ช่ือ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท ที่อยูอีเมล ตําแหนง หนวยงานที่สังกัด 
ประเภทผูเขาใชระบบ รหัสผูใชและรหัสผาน จากนั้นผูดูแลระบบจะเปนผูดําเนินการตรวจสอบ
ขอมูลในขางตนเพื่อยืนยันตัวตนของผูใชและดําเนินการอนุมัติการลงทะเบียน รวมถึงกําหนดสิทธิ์        
ในการเขาใชระบบใหกับผูใช ดังภาพที่ 4-1 เมื่อผูใชระบบไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email) 
อนุมัติการลงทะเบียนและสิทธในการเขาใชงานระบบเปนที่เรียบรอย  
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ผูใชสามารถเขาสูการทํางานของ โปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกสสําหรับสนับสนุนการจัดการ
ความรูได โดยผูใชสามารถทําการกรอกรหัสผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) ที่ผูใช     
ทําการลงทะเบียน เพื่อเขาสูการทํางานของระบบตามสิทธิ์ที่พึงมีตอไป ดังภาพที่ 4-2 

 
ภาพที่ 4-1 หนาจอการลงทะเบียนเพื่อรับสทิธิ์ในการเขาใชงานระบบ 

 
ภาพที ่4-2 หนาจอการเขาใชงานระบบ 
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1.1.2 ผลการพัฒนาระบบสวนผูใชงานทั่วไป 
 ในการพัฒนาระบบสวนผูใชงานทั่วไป มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขาใชงานสามารถเขาใช
โปรแกรมระบบโปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกสสําหรับสนับสนุนการจัดการความรูของ        
วิทยาลัยราชพฤกษไดตามระดับสิทธิ์การเขาใชงาน ซ่ึงผูวิจัยไดทําการพัฒนาโปรแกรมระบบ         
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.1.2.1 หนาจอหลักในการเขาใชงานระบบ ระดับผูใชทั่วไป 
 เมื่อผูใชดําเนินการกรอกรหัสผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) เพื่อทําการเขาสูระบบ
เปนที่เรียบรอย โปรแกรมระบบจะปรากฏหนาจอหลักในการใชงานระบบที่แสดงขอมูลระบบตามสิทธ
ที่ผูใชไดรับ ดังภาพที่ 4-3 
 ผูใชสามารถเลือกกระบวนการทํางานที่ตองการไดจากหนาจอการทํางานดังกลาว เชน การเขาชม
วิดีโอและขอมูลรายละเอียด การคนหารายการขอมูลวิดี การเขาดูและปรับเปลี่ยนสวนขอมูลพื้นฐาน
ของผูใช นอกจากนี้หนาจอดังกลาวจะแสดงขอมูลขาวสารที่มีการประชาสัมพันธ และรายการวิดีโอ      
ที่มีผูเขาชมสูงสุด 10 อันดับเรียงตามจํานวนผูเขาชมจากมากไปนอย 

 

ภาพที่ 4-3 หนาจอหลักในการเขาใชงานระบบ ระดับผูใชทั่วไป 
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 1.1.2.2 หนาจอการเขาชมวิดีโอและขอมูลรายละเอียด 
 การทํางานในสวนหนาจอการเขาชมวิดีโอและขอมูลรายละเอียด  ผูใชระบบสามารถเขาชมวิดีโอ
และขอมูลรายละเอียดพื้นฐาน เชน ขอมูลคําอธิบายรายละเอียดวิดีโอ ระยะเวลาการนําเสนอ ประเภท
ของวิดีโอ ขอมูลผูนําไฟลวิดีโอเขาสูระบบ จํานวนผูเขาชมวิดีโอดังกลาว รวมถึงสามารถดาวนโหลด
ไฟลวิดีโอไดตามสิทธิ์ที่ผูใชระบบพึงมี ดังภาพที่ 4-4 

 

ภาพที่ 4-4 หนาจอการเขาชมวิดีโอและขอมลูรายละเอียด 

 1.1.2.3 หนาจอการคนหารายการขอมูลวิดีโออิเล็กทรอนิกสในระบบ 
 ในกรณีที่ผูใชระบบตองการคนหารายการขอมูลวิดีโอในโปรแกรมระบบ สามารถทําได         

โดยการกรอกคําสําคัญในการคนหา และทําการระบุหมวดหมูที่ตองการ ซ่ึงโปรแกรมระบบจะทําการ
สืบคนจากคําสําคัญและหมวดหมูตามที่ผูใชระบุ และดําเนินการแสดงผลลัพธในหนาจอการคนหา
รายการขอมูลวิดีโออิเล็กทรอนิกสในระบบ เมื่อผูใชพบรายการที่ตองการสามารถทําการเขาชมหรือ
ดาวนโหลดไดตามระดับสิทธิ์ ดังภาพที่ 4-5 
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ภาพที่ 4-5 หนาจอการคนหารายการขอมูลวดิีโออิเล็กทรอนิกสในระบบ 

 1.1.2.4 หนาจอแสดงขอมูลพื้นฐานของผูใช 
 การแสดงขอมูลพื้นฐานของผูใช ในสวนดังกลาวจะแสดงขอมูลพื้นฐานของผูใชที่ทําการ
ลงทะเบียนไว ไดแก ช่ือ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท ที่อยูอีเมล ตําแหนง หนวยงานที่สังกัด ประเภท 
ผูเขาใชระบบ ระดับสิทธิ์การเขาใชระบบ ขอบเขตการใชงานระบบ วันที่ลงทะเบียน และการเขาใชงาน
คร้ังสัดทาย และในสวนขอมูลพื้นฐานที่ผูใชระบบสามารถทําการแกไขได คือ ขอมูลที่อยูอีเมล และ
ขอมูลรหัสผานเทานั้น  
 เนื่องดวยระบบที่พัฒนาขึ้นเปนระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใชงานภายในวิทยาลัยราชพฤกษ     
ดังนั้น ขอมูลพื้นฐานที่ทําการระบุไวในการลงทะเบียนจึงไมสามารถทําการแกไขไดโดยการเขาใช
ระบบในระดับผูใชทั่วไป ในกรณีที่มีความประสงคจะแกไขสามารถทําไดโดยการติดตอผูดูแลระบบ
เพื่อทําการแกไขเทานั้น ดังภาพที่ 4-6 
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ภาพที่ 4-6 หนาจอแสดงขอมลูพื้นฐานของผูใชระบบ 

1.1.3 ผลการพัฒนาระบบสวนผูดูแลระบบ 
 1.1.3.1 หนาจอหลักในการเขาใชงานระบบ ระดับผูดูแลระบบ 

 เมื่อผูดูแลระบบดําเนินการกรอก รหัสผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) เพื่อทําการเขาสู
ระบบเปนที่เรียบรอย โปรแกรมระบบจะปรากฏหนาจอหลักในการใชงานระบบที่แสดงขอมูลระบบ
ตามสิทธการเขาใชงาน ดังภาพที่ 4-7 
 การเขาใชงานระบบในระดับผูดูแลระบบ ผูใชสามารถเลือกทํางานไดตามความตองการโดยการ
กระบวนทํางานของโปรแกรมระบบในสวนของผูดูแลระบบจะมีการทํางานพื้นฐานเชนเดียวกับระดับ
ผูใชระบบ คือ การเขาชมวิดีโอและขอมูลรายละเอียด การคนหารายการขอมูลวิดี การเขาดูและ
ปรับ เปลี่ ยนส วนข อมู ลพื้ นฐานของผู ใช  ในส วนกระบวนการทํ า งานที่ แตกต า ง  คื อ                               
สวนการจัดการโปรแกรมระบบซึ่งกระบวนการทํางานในสวนนี้ เปนสวนที่มีความสัมพันธโดยตรง    
กับการควบคุมการทํางานของระบบใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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ภาพที่ 4-7 หนาจอหลักในการเขาใชงานระบบ ระดับผูดูแลระบบ 

 1.1.3.2 หนาจอการจัดการโปรแกรมระบบ ระดับผูดูแลระบบ 
 ในการจัดการโปรแกรมระบบ สวนนี้ผูดูแลระบบเปนผูรับผิดชอบ โดยกระบวนการทํางานใน
สวนการจัดการโปรแกรมระบบ สามารถจําแนกกระบวนการดําเนินงานออกเปน 5 ดาน คือ 
 ดานการจัดการวิดีโออิเล็กทรอนิกส (Video Management) 
 ดานการจัดการขอมูลผูใชงานระบบ (Person Management) 
 ดานการจัดการคุณลักษณะของระบบ (Utility Management) 
 ดานการจัดการขอมูลสถิติการเขาชมวิดีโอ (Statistics Management) 
 ดานการจัดการระบบ (System Management) 
 โดยในแตละดานประกอบกระบวนการทํางานยอยที่แตกตางกันตามลักษณะการดําเนินงาน และ
ความตองการในการกําหนดขอบเขตการทํางานของโปรแกรมระบบที่มีความสัมพันธโดยตรงกับการ
ประสิทธิภาพของโปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกสสําหรับสนับสนุนการจัดการความรูของ
วิทยาลัยราชพฤกษที่พัฒนาขึ้น ดังภาพที่ 4-8 



52 
 

ภาพที ่4-8 หนาจอการจัดการโปรแกรมระบบ ระดับผูดูแลระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-9 หนาจอการจัดการวิดีโออิเล็กทรอนิกส สวนเพิม่ขอมูลไฟลวิดีโอเขาสูระบบ 
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  1.1.3.3 หนาจอการจัดการวิดีโออิเล็กทรอนิกส สวนเพิ่มขอมูลไฟลวิดีโอเขาสูระบบ 
  การจัดการวิดีโออิเล็กทรอนิกส สวนเพิ่มขอมูลไฟลวิดีโอเขาสูระบบ ผูดูแลระบบสามารถทําการ
นําไฟลวิดีโอเขาสูโปรแกรมระบบ โดยระบุขอมูลรายละเอียดพื้นฐานที่ตองการนําเสนอ เชน ช่ือ 
ประเภท คําอธิบาย ระยะเวลาการนําเสนอ หมวดหมู ประเภทของวิดีโอ และทําการกําหนดคุณลักษณะ
การใชงานไฟลวิดีโอ เชน การกําหนดคุณลักษณะการรองขอเขาชมวิดีโอ การกําหนดคุณลักษณะ      
การรองขอดาวนโหลด รวมถึงการกําหนดตําแหนงการจัดเก็บไฟลวิดีโอที่ตองการอางอิง เมื่อมีการเขา
ใชโปรแกรมระบบ ดังภาพที่ 4-9 

 1.1.3.4 หนาจอการจัดการวิดีโออิเล็กทรอนิกส สวนแสดงรายการและขอมูลสถานะวิดีโอ 
 การทํางานในสวนนี้ ผูดูแลระบบสามารถทําการเพิ่ม ทําการตรวจสอบและทําการแกไขขอมูล

สถานะวิดีโอได เนื่องจากระบบจะแสดงรายการและขอมูลสถานะวิดีโอทั้งหมดที่มีในระบบ เมื่อผูดูแล
ตองการแกไข สามารถทําการเลือกรายการวิดีโอและระบุการทํางานที่ตองการไดในสวนจัดการ 
(Manage) ซ่ึงมีการทํางานพื้นฐาน คือ ลบรายการวิดีโอออกจากระบบ หรือทําการแกไขขอมูล
รายละเอียดและขอมูลสถานะของวิดีโอที่ตองการ ดังภาพที่ 4-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-10 หนาจอการจดัการวิดีโออิเล็กทรอนิกส สวนแสดงรายการและขอมูลสถานะวิดีโอ 
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 1.1.3.5 หนาจอการจัดการวิดีโออิเล็กทรอนิกส สวนแกไขรายละเอียดและขอมูลสถานะวิดีโอ 
 การจัดการวิดีโออิเล็กทรอนิกส สวนแกไขรายละเอียดและขอมูลสถานะวิดีโอ คือ สวนการ
ทํางานที่ผูดูแลระบบเขาใชในกรณีตองการแกไขรายละเอียดและขอมูลสถานะวิดีโอ สามารถทําไดโดย
การปรับแกขอมูลรายละเอียดพื้นฐานที่ตองการนําเสนอ เชน ช่ือ ประเภท คําอธิบาย ระยะเวลาการ
นําเสนอ หมวดหมู ประเภทของวิดีโอ และทําการกําหนดคุณลักษณะการใชงานไฟลวิดีโอ เชน          
การกําหนดคุณลักษณะการรองขอเขาชมวิดีโอ การกําหนดคุณลักษณะการรองขอดาวนโหลด รวมถึง
การกําหนดตําแหนงการจัดเก็บไฟลวิดีโอ ตามที่ผูดูแลระบบตองการ ดังภาพที่ 4-11 

 

ภาพที่ 4-11 หนาจอการจดัการวิดีโออิเล็กทรอนิกส สวนแกไขรายละเอยีดและขอมูลสถานะวิดีโอ 

 1.1.3.6 หนาจอการจัดการขอมูลผูใชงานระบบ สวนอนุมัติการใชงานของผูที่ลงทะเบียน 
 การจัดการขอมูลผูใชงานระบบ สวนอนุมัติการใชงานของผูที่ลงทะเบียน การทํางานในสวนนี้
ผูดูแลระบบสามารถทําการอนุมัติการใชงานของผูลงทะเบียน  
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และทําการกําหนดสิทธิ์ในการเขาใชงานระบบใหกับผูใช ดังภาพที่ 4-12 โดยกระบวนการทํางานของ
ระบบ สามารถจําแนกสิทธิ์ในการเขาใชงานระบบเปน 2 ระดับ คือ 
 ระดับผูใชงานทั่วไป สามารถเขาใชงานระบบในการทํางานพื้นฐาน เชน การเขาชมขอมูลวิดีโอ 
การคนหาขอมูลวิดีโอจากระบบ การแกไขขอมูลพื้นฐานของผูใชไดในบางสวน 
 ระดับผูดูแลระบบ สามารถเขาใชงานระบบในการทํางานพื้นฐาน เชน การเขาชมขอมูลวิดีโอ    
การคนหาขอมูลวิดีโอจากระบบ การแกไขขอมูลพื้นฐานของผูใชไดในบางสวน และสามารถทําการ
จัดการโปรแกรมระบบในสวนการทํางานหลัก เพื่อใหระบบดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ภาพที่ 4-12 หนาจอการจดัการขอมูลผูใชงานระบบ สวนอนุมัติการใชงานของผูที่ลงทะเบียน 

 1.1.3.7 หนาจอการจัดการคุณลักษณะของระบบ สวนจัดการขอมูลหนวยงาน 
 การจัดการคุณลักษณะของระบบ สวนจัดการขอมูลหนวยงาน การทํางานในสวนนี้ โปรแกรม
ระบบจะทําการแสดงรายการขอมูลหนวยงานที่มีอยูในระบบ ไดแก ช่ือหนวยงาน หมายเลขโทรศัพท 
วันที่แกไขลาสุด โดยกระบวนการทํางานในสวนดังกลาว ผูดูแลระบบสามารถดําเนินการเพิ่ม การลบ 
และการแกไขขอมูลของหนวยงานในองคกรได ดังภาพที่ 4-13 
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ภาพที่ 4-13 หนาจอการจดัการคุณลักษณะของระบบ สวนจัดการขอมูลหนวยงาน 

 1.1.3.8 หนาจอการจัดการคุณลักษณะของระบบ สวนจัดการขอมูลตําแหนงผูใชระบบ 
 การจัดการคุณลักษณะของระบบ สวนจัดการขอมูลตําแหนงผูใชระบบ การทํางานในสวนนี้ 
โปรแกรมระบบจะทําการแสดงรายการขอมูลตําแหนงขององคกรที่มีอยูในระบบ เชน อาจารย เจาหนาที่ 
โดยกระบวนการทํางานในสวนดังกลาว ผูดูแลระบบสามารถดําเนินการเพิ่ม การลบและการแกไขขอมูล
ของตําแหนงของผูใชระบบในองคกรได ดังภาพที่ 4-14 

 

ภาพที่ 4-14 หนาจอการจดัการคุณลักษณะของระบบ สวนจัดการขอมูลตาํแหนงผูใชระบบ 
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ภาพที่ 4-15 หนาจอการจดัการคุณลักษณะของระบบ สวนจัดการประเภทผูเขาใชระบบ 
 

 1.1.3.9 หนาจอการจัดการคุณลักษณะของระบบ สวนจัดการประเภทผูเขาใชระบบ 
 การจัดการคุณลักษณะของระบบ สวนจัดการประเภทผูเขาใชระบบ การทํางานในสวนดังกลาว 
โปรแกรมระบบจะทําการแสดงรายการประเภทผูเขาใชระบบ สามารถจําแนกเปน 2 ประเภท คือ ผูดูแล
ระบบ และผูใชทั่วไป ไดแก อาจารย เจาหนาที่ ลูกจางชั่วคราว โดยผูดูแลระบบสามารถดําเนินการเพิ่ม 
การลบและการแกไขขอมูลประเภทผูเขาใชระบบ ดังภาพที่ 4-15 
  1.1.3.10 หนาจอการจัดการคุณลักษณะของระบบ สวนจัดการหมวดหมูวิดีโอ 
 การจัดการคุณลักษณะของระบบ สวนจัดการหมวดหมูวิดีโอ การทํางานสวนนี้เปนกระบวนการ
จัดการขอมูลหมวดหมูวิดีโอ ซ่ึงขอมูลดังกลาวจะใชสําหรับทําการระบุหมวดหมูวิดีโอที่นําเขาสูระบบ 
เชน ไฟลวิดีโอหมวดหมูคอมพิวเตอรแอนิเมชัน ไฟลวิดีโอหมวดหมูการตลาด ซ่ึงการระบุหมวดหมู    
จะสามารถชวยในการแบงแยกกลุมของวิดีโอตามสาระสําคัญของเนื้อหา การดําเนินการเพิ่ม การลบและ
การแกไขขอมูลหมวดหมูวิดีโอสามารถทําไดโดยผูใชระดับผูดูแลระบบ ดังภาพที่ 4-16 
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ภาพที่ 4-16 หนาจอการจดัการคุณลักษณะของระบบ สวนจัดการหมวดหมูวิดีโอ 

 1.1.3.11 หนาจอการจัดการคุณลักษณะของระบบ สวนจัดการประเภทวิดีโอ 
 การจัดการคุณลักษณะของระบบ สวนจัดการประเภทวิดีโอ กระบวนการทํางานสวนนี้ สามารถ
ทําการระบุประเภทของวิดีโอที่นําเขาสูระบบ เชน วิดีโอทั่วไป วิดีโอเพ่ือการศึกษา การระบุ
ประเภทของวิดีโอจะทําใหสามารถกําหนดขอบขายการเขาชมวิดีโอได นอกจากนี้ ยังสามารถ
จําแนกลักษณะขอมูลที่ไดรับวาเปนประเภทใด การทํางานในสวนนี้ ผูดูแลระบบเปนผูรับผิดชอบ
โดยสามารถทําการเพิ่ม การลบและทําการแกไขขอมูลประเภทวิดีโอ ดังภาพที่ 4-17 

 

ภาพที่ 4-17  หนาจอการจดัการคุณลักษณะของระบบ สวนจัดการประเภทวิดีโอ 
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 1.1.3.12 หนาจอการจัดการขอมูลสถิติการเขาชมวิดีโอ 
 การจัดการขอมูลสถิติการเขาชมวิดีโอ โปรแกรมระบบจะทําการแสดงขอมูลสถิติการเขาชม
วิดีโอในแตละรายการของผูใชเรียงอันดับจากจํานวนผูเขาชมสูงสุดไปหานอย โดยในการแสดงขอมูล
สถิติการเขาชมวิดีโอนั้น โปรแกรมระบบสามารถบงบอกจํานวนครั้งในการเขาชมวิดีโอแตละรายการ
และรายชื่อผูเขาชม นอกจากนี้ ผูดูแลระบบสามารถทําการคนหาสถิติการเขาชมวิดีโอจากการคนหา  
โดยระบุ คําสําคัญในการสืบคน หมวดหมูและประเภท ดังภาพที่ 4-18 

 

ภาพที่ 4-18 หนาจอการจดัการคุณลักษณะของระบบ สวนจัดการขอมูลสถิติการเขาชมวดิีโอ 

 1.1.3.13 หนาจอการจัดการระบบ สวนการกําหนดคาพื้นฐานใหกับระบบ 
 การจัดการระบบ สวนการกําหนดคาพื้นฐานใหกับระบบ เปนกระบวนการทํางานที่
กําหนดการแสดงขอความ การแสดงขาวสารในการประชาสัมพันธ และการกําหนดจํานวนรายการ
วิดีโอที่นําเสนอในหนาหลัก โดยการทํางานในสวนนี้ จะอยูภายใตความรับผิดชอบของผูดูแลระบบ 
ดังภาพที่ 4-19  
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ภาพที่ 4-19 หนาจอการจดัการคุณลักษณะของระบบ สวนกําหนดคาพื้นฐานใหกับระบบ 

1.2  ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 1.2.1  การทดสอบโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ เมื่อผูวิจัยพัฒนาโปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกส

สําหรับสนับสนุนการจัดการความรูของวิทยาลัยราชพฤกษเสร็จสิ้น ผูวิจัยไดทําการประเมินโปรแกรม
ระบบ โดยกลุมตัวอยางทําการทดลองใชระบบเพื่อทดสอบการยอมรับระบบ (Acceptance Test)      
พรอมทั้งตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ ซ่ึงแบบประเมินความพึงพอใจตอระบบได
กําหนดเกณฑตามวิ ธีของไลเคอรท ประกอบดวย มาตรอันดับเชิงคุณภาพและมาตรอันดับ                   
เชิงปริมาณ 5 ระดับ โดยใหคะแนนในแตละหัวขอตามความเหมาะสม ซ่ึงมีลําดับตามความหมายของ
คะแนน โดยกระบวนการทดสอบการยอมรับระบบและประเมินความพึงพอใจ จะดําเนินการแบงกลุม
ตัวอยางจํานวน 136 เปน 2 กลุม คือ กลุมผูเชี่ยวชาญ จํานวน 6 คน กลุมผูใชงานทั่วไป จํานวน 130 คน 
ดําเนินการตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจตอระบบ 4 ดาน ดังนี้ 

1.2.1.1 ดานการติดตอระหวางโปรแกรมระบบกับผูใชระบบ 
1.2.1.2 ดานการประมวลผลของโปรแกรมระบบ 
1.2.1.3 ดานสิทธิ์และความมั่นคงของโปรแกรมระบบ 
1.2.1.4 ดานการตรงตามความตองการของผูใช 

 1.2.2  การทดสอบระบบโดยกลุมผูเชี่ยวชาญ จากผลการประเมินความพึงพอใจของระบบ    
โดยการตอบแบบสอบถามที่ผูเชี่ยวชาญทําการประเมิน จํานวน 6 คน สามารถแสดงเปนคาเฉลี่ย 
( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และคาระดับความพึงพอใจ ซ่ึงมีผลการประเมิน ดังตารางที่ 4-1 
ถึงตารางที่ 4-5 
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ตารางที่ 4-1  ผลการประเมินความพึงพอใจดานการติดตอระหวางโปรแกรมระบบกับผูใชระบบ 

รายการประเมนิ 
ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. เชิงคุณภาพ 
1.  ความยากงายในการใชงานระบบ 4.17 0.41 ดี 
2.  ความเหมาะสมในการจัดวางตําแหนงขอความ ปุม เมนู 
และภาพ 

4.33 0.52 ดี 

3.  ความเหมาะสมในการใชสีและขนาดตวัอักษร 4.33 0.52 ดี 
4.  ปุม คําอธิบายมีความชัดเจน และงายตอการเขาใจ 4.33 0.52 ดี 
5.  การแสดงขอมูลเปนรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกัน 4.83 0.41 ดีมาก 
6.  ความสวยงามของระบบและภาพรวมของระบบ 4.67 0.52 ดีมาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.44 0.20 ดี 
  

 ผลการประเมินความพึงพอใจในระบบดานการติดตอระหวางโปรแกรมระบบกับผูใชระบบ    
จากผูเชี่ยวชาญ แสดงไดดังตารางที่ 4-1 โดยผลการประเมินความพึงพอใจของระบบในระดับดีมาก 
ไดแก การแสดงผลขอมูลมีความเปนรูปแบบ และเปนมาตรฐานเดียวกัน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.83 และ       
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.41) ความสวยงามของระบบและภาพรวมของระบบ (คาเฉลี่ยเทากับ 
4.67 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52) ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบในระดับดี 
ไดแก ความยากงายในการใชงานระบบ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.17 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.41) 
ความเหมาะสมในการจัดวางตําแหนงขอความ ปุม เมนู และภาพ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.33 และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52 ) ความเหมาะสมในการใชสีและขนาดตัวอักษร (คาเฉลี่ยเทากับ 4.33 และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52) ปุม คําอธิบายมีความชัดเจนและงายตอการเขาใจ (คาเฉลี่ยเทากับ 
4.33 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52) และมีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.44 และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.20 ซ่ึงสามารถสรุปไดวา ความพึงพอใจในระบบดานการติดตอระหวางโปรแกรม
ระบบกับผูใชระบบจากผูเชี่ยวชาญอยูในระดับ ดี 
 ผลการประเมินความพึงพอใจดานการประมวลผลของโปรแกรมระบบจากผูเชี่ยวชาญแสดงไดดัง
ตารางที่ 4-2 โดยผลการประเมินความพึงพอใจของระบบในระดับดีมาก ไดแก ขั้นตอนการลบขอมูล
ภายในระบบมีความถูกตอง (คาเฉลี่ยเทากับ 4.67 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52) ขั้นตอน
การประมวลผลและแสดงสถิติการเขาใชระบบมีความถูกตอง (คาเฉลี่ยเทากับ 4.83 และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.41) ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบในระดับดี ไดแก ขั้นตอนการ
เพิ่มขอมูลเขาสูระบบมีความถูกตอง (คาเฉลี่ยเทากับ 4.50 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55) 
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ขั้นตอนการสืบคนขอมูลภายในระบบมีความถูกตอง (คาเฉล่ียเทากับ 4.17 และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.41) ขั้นตอนการแกไขขอมูลภายในระบบมีความถูกตอง (คาเฉลี่ยเทากับ 4.50 และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55) ขั้นตอนการนําเสนอขอมูลภายในระบบมีความถูกตอง 
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.33 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52) และมีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.50 และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.32 ซ่ึงสามารถสรุปไดวา ความพึงพอใจดานการประมวลผลของ
โปรแกรมระบบจากผูเชี่ยวชาญอยูในระดับดี   

ตารางที่ 4-2  ผลการประเมินความพึงพอใจดานการประมวลผลของโปรแกรมระบบ 

รายการประเมนิ 
ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D เชิงคุณภาพ 
1.  ขั้นตอนการเพิ่มขอมูลเขาสูระบบมีความถูกตอง 4.50 0.55 ดี 
2.  ขั้นตอนการสืบคนขอมูลภายในระบบมคีวามถูกตอง 4.17 0.41 ดี 
3.  ขั้นตอนการแกไขขอมูลภายในระบบมคีวามถูกตอง 4.50 0.55 ดี 
4.  ขั้นตอนการลบขอมูลภายในระบบมีความถูกตอง 4.67 0.52 ดีมาก 
5.  ขั้นตอนการนําเสนอขอมูลภายในระบบมีความถูกตอง 4.33 0.52 ดี 
6.  ขั้นตอนการประมวลผลและแสดงสถิติการเขาใชระบบมี
ความถูกตอง 

4.83 0.41 ดีมาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.50 0.32 ดี 
 

ตารางที่ 4-3  ผลการประเมินความพึงพอใจดานสิทธิ์และความมั่นคงของโปรแกรมระบบ 

รายการประเมนิ 
ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D เชิงคุณภาพ 
1.  ความสามารถในการตรวจสอบสิทธิ์การเขาใชงานได
อยางถูกตอง 

4.67 0.52 ดีมาก 

2.  ความสามารถในการเขาใชงานไดตามระดับสิทธิ์ที่
กําหนดไดอยางถูกตอง 

4.50 0.55 ดี 

3.  ความสามารถของระบบในการปองกัน การเขาใชงาน
ระบบ ในกรณทีี่ผูใชไมไดทําการเขาสูระบบ (Login) 

4.83 0.41 ดีมาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.67 0.21 ดีมาก 
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 ผลการประเมินความพึงพอใจดานสิทธิ์และความปลอดภัยของโปรแกรมระบบจากผูเชี่ยวชาญ 
แสดงไดดังตารางที่ 4-3โดยผลการประเมินความพึงพอใจของระบบในระดับดีมาก ไดแก  ความสามารถ
ในการตรวจสอบสิทธิ์ในการเขาใชงานไดอยางถูกตอง (คาเฉลี่ยเทากับ 4.67 และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.52) ความสามารถของระบบในการปองกันการเขาใชงานระบบ ในกรณีที่ผูใชไมได
ทําการเขาสูระบบ (Log in) (คาเฉลี่ยเทากับ 4.83 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.41) ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของระบบในระดับดี ไดแก ความสามารถในการเขาใชงานไดตามระดับสิทธิ์ที่
กําหนดไดอยางถูกตอง (คาเฉลี่ยเทากับ 4.50 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55) และมีคาเฉลี่ย
โดยรวมเทากับ 4.67 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.41 ซ่ึงสามารถสรุปไดวา ความพึงพอใจ
ดานสิทธิ์และความมั่นคงของโปรแกรมระบบจากผูเชี่ยวชาญอยูในระดับดีมาก 
 จากผลการประเมินความพึงพอใจดานการตรงตามความตองการของผูใชจากผูเชี่ยวชาญ สามารถ
แสดงไดดังตารางที่ 4-4 โดยผลการประเมินความพึงพอใจของระบบในระดับดีมาก ไดแก  การสืบคน
ขอมูลที่ตองการภายในระบบมีความถูกตอง (คาเฉลี่ยเทากับ 4.67 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.52) การจัดการและการแสดงขอมูลผูใชระบบมีความถูกตอง (คาเฉล่ียเทากับ 4.67 และ        
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52) ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบในระดับดี ไดแก      
การนําเสนอขอมูลพื้นฐานภายในระบบมีความถูกตอง (คาเฉลี่ยเทากับ 4.50 และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.55) การแสดงรายละเอียดขอมูลวิดีโอภาพมีความถูกตอง (คาเฉลี่ยเทากับ 4.50  และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55) การแสดงรายละเอียดสถิติของระบบมีความถูกตอง     
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.33 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52) และมีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.53 และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.39 ซ่ึงสามารถสรุปไดวา ความพึงพอใจดานการตรงตามความ
ตองการของผูใชจากผูเชี่ยวชาญอยูในระดับดีมาก 

ตารางที่ 4-4  ผลการประเมินความพึงพอใจดานการตรงตามความตองการของผูใช 

รายการประเมนิ 
ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D เชิงคุณภาพ 
1.  การนําเสนอขอมูลพื้นฐานภายในระบบมีความถูกตอง 4.50 0.55 ดี 
2.  การสืบคนขอมูลที่ตองการภายในระบบมีความถูกตอง 4.67 0.52 ดีมาก 
3.  การจัดการและการแสดงขอมูลผูใชระบบมีความถูกตอง 4.67 0.52 ดีมาก 
4.  การแสดงรายละเอียดขอมูลวิดีโอภาพมีความถูกตอง 4.50 0.55 ดี 
5.  การแสดงรายละเอียดสถิติของระบบมีความถูกตอง 4.33 0.52 ดี 

คาเฉลี่ยรวม 4.53 0.39 ดีมาก 
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 จากผลสรุปการประเมินความพึงพอใจตอโปรแกรมระบบจากผูเชี่ยวชาญในภาพรวม สามารถ
แสดงไดดังตารางที่ 4-5 โดยผลการประเมินความพึงพอใจในระดับดีมาก 2 ดาน คือ ดานสิทธิ์และความ
ปลอดภัยของโปรแกรมระบบ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.67 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.21) และดานการตรง
ตามความตองการของผูใช (คาเฉลี่ยเทากับ 4.53 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39) ตามลําดับและมีผล
การประเมินความพึงพอใจในระดับดี 2 ดาน คือ ดานการติดตอระหวางโปรแกรมระบบกับผูใชระบบ 
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.45 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.20) และดานการประมวลผลของโปรแกรมระบบ 
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.50 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.32) โดยมีผลสรุปคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.54 และ    
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.13 ซ่ึงสรุปไดวาระบบที่พัฒนาในดานความพึงพอใจจากผูเชี่ยวชาญ
อยูในระดับดีมาก 

ตารางที่ 4-5  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของระบบจากผูเชี่ยวชาญ   

รายการประเมนิ 
ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D เชิงคุณภาพ 
1. ดานการติดตอระหวางโปรแกรมระบบกับผูใชระบบ 4.45 0.20 ดี 
2. ดานการประมวลผลของโปรแกรมระบบ 4.50 0.32 ดี 
3. ดานสิทธิ์และความปลอดภัยของโปรแกรมระบบ 4.67 0.21 ดีมาก 
4. ดานการตรงตามความตองการของผูใช 4.53 0.39 ดีมาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.54 0.13 ดีมาก 

1.2.3  การทดสอบระบบโดยผูใชงานทั่วไป จากผลการประเมินความพึงพอใจของระบบโดย    
การตอบแบบสอบถามที่ผูใชงานทั่วไปทําการประเมินสามารถแสดงเปนคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) และคาระดับความพึงพอใจมีผลการประเมิน ดังตารางที่ 4-6 ถึงตารางที่ 4-10 

ตารางที่ 4-6  ผลการประเมินความพึงพอใจดานการติดตอระหวางระบบกับผูใชระบบ 

 รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. เชิงคุณภาพ 
1.  ความยากงายในการใชงานระบบ 4.41 0.32 ดี 
2.  ความเหมาะสมในการจัดวางตําแหนงขอความ ปุม เมนู 
และภาพ 

4.40 0.50 ดี 

3.  ความเหมาะสมในการใชสีและขนาดตวัอักษร 4.32 0.47 ดี 
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ตารางที่ 4-6  ผลการประเมินความพึงพอใจดานการติดตอระหวางระบบกับผูใชระบบ (ตอ) 

รายการประเมนิ 
ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. เชิงคุณภาพ 
4.  ปุม คําอธิบายมีความชัดเจน และงายตอการเขาใจ 4.22 0.41 ดี 
5.  การแสดงขอมูลเปนรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกัน 4.58 0.50 ดีมาก 
6.  ความสวยงามของระบบและภาพรวมของระบบ 4.44 0.50 ดี 

คาเฉลี่ยรวม 4.34 0.26 ดี 

 ผลการประเมินความพึงพอใจในระบบดานการติดตอระหวางโปรแกรมระบบกับผูใชระบบจาก
ผูใชงานทั่วไปแสดงไดดังตารางที่ 4-6 โดยผลการประเมินความพึงพอใจของระบบในระดับดีมาก ไดแก 
การแสดงขอมูลเปนรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกัน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.58 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.50) และผลการประเมินความพึงพอใจของระบบในระดับดี ไดแก ความยากงาย ในการใชงาน
ระบบ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.41 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.32 ) ความเหมาะสมในการจัดวาง
ตําแหนงขอความ ปุม เมนู และภาพ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.40 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50)  
ความเหมาะสมในการใชสีและขนาดตัวอักษร (คาเฉลี่ยเทากับ 4.32 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เทากับ 0.47) ปุม คําอธิบายมีความชัดเจน และงายตอการเขาใจ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.22 และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.41) ความสวยงามของระบบและภาพรวมของระบบ (คาเฉลี่ย เทากับ 4.44 และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50) และมีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.34 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
เทากับ 0.25 ซ่ึงสามารถสรุปไดวา ความพึงพอใจในระบบดานการติดตอระหวางโปรแกรมระบบกับผูใช
ระบบจากผูใชงานทั่วไปอยูในระดับ ดี 
 ผลการประเมินความพึงพอใจดานการประมวลผลของโปรแกรมระบบจากผูใชงานทั่วไปแสดง
ไดดังตารางที่ 4-7 โดยผลการประเมินความพึงพอใจของระบบอยูในระดับ ดีมาก ไดแก ขั้นตอนการ
ประมวลผลและแสดงสถิติการเขาใชระบบมีความถูกตอง (คาเฉลี่ยเทากับ 4.58 และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.50) และมีผลการประเมินความพึงพอใจของระบบอยูในระดับ ดี ไดแก ขั้นตอนการ
เพิ่มขอมูลเขาสูระบบมีความถูกตอง (คาเฉลี่ยเทากับ 4.28 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.45) 
ขั้นตอนการสืบคนขอมูลภายในระบบมีความถูกตอง (คาเฉล่ียเทากับ 4.26 และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.44) ขั้นตอนการแกไขขอมูลภายในระบบมีความถูกตอง (คาเฉลี่ยเทากับ 4.42 และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50) ขั้นตอนการลบขอมูลภายในระบบมีความถูกตอง (คาเฉลี่ย
เทากับ 4.38 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49) ขั้นตอนการนําเสนอขอมูลภายในระบบ        
มีความถูกตอง (คาเฉลี่ยเทากับ 4.40 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49)  
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และมีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.38 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.31 ซ่ึงสามารถสรุปไดวา  
ความพึงพอใจดานการประมวลผลของโปรแกรมระบบจากผูเชี่ยวชาญอยูในระดับ ดี   
 

ตารางที่ 4-7  ผลการประเมินความพึงพอใจดานการประมวลผลของโปรแกรมระบบ 

รายการประเมนิ 
ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D เชิงคุณภาพ 
1.  ขั้นตอนการเพิ่มขอมูลเขาสูระบบมีความถูกตอง 4.28 0.45 ดี 
2.  ขั้นตอนการสืบคนขอมูลภายในระบบมคีวามถูกตอง 4.26 0.44 ดี 
3.  ขั้นตอนการแกไขขอมูลภายในระบบมคีวามถูกตอง 4.42 0.50 ดี 
4.  ขั้นตอนการลบขอมูลภายในระบบมีความถูกตอง 4.38 0.49 ดี 
5.  ขั้นตอนการนําเสนอขอมูลภายในระบบมีความถูกตอง 4.40 0.49 ดี 
6.  ขั้นตอนการประมวลผลและแสดงสถิติการเขาใชระบบมี
ความถูกตอง 

4.58 0.50 ดีมาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.38 0.31 ดี 
 

ตารางที่ 4-8  ผลการประเมินความพึงพอใจดานสิทธิ์และความมั่นคงของโปรแกรมระบบ 

รายการประเมนิ 
ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D เชิงคุณภาพ 
1.  ความสามารถในการตรวจสอบสิทธิ์ในการเขาใชงานได
อยางถูกตอง 

4.38 0.49 ดี 

2.  ความสามารถในการเขาใชงานไดตามระดับสิทธิ์ที่
กําหนดไดอยางถูกตอง 

4.46 0.50 ดี 

3.  ความสามารถของระบบในการปองกัน การเขาใชงาน
ระบบ ในกรณทีี่ผูใชไมไดทําการเขาสูระบบ (Login) 

4.54 0.50 ดีมาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.46 0.31 ดี 

 ผลการประเมินความพึงพอใจดานสิทธิ์และความมั่นคงของโปรแกรมระบบจากผูใชทั่วไปแสดง
ไดดังตารางที่ 4-8 โดยผลการประเมินความพึงพอใจของระบบในระดับดีมาก ไดแก  ความสามารถของ
ระบบในการปองกัน การเขาใชงานระบบ ในกรณีที่ผูใชไมไดทําการเขาสูระบบ (Login) (คาเฉลี่ย
เทากับ 4.54 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50)  
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ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบในระดับดี ไดแก ความสามารถในการเขาใชงานไดตามระดับ
สิทธิ์ที่กําหนดไดอยางถูกตอง (คาเฉลี่ยเทากับ 4.38 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49) 
ความสามารถในการเขาใชงานไดตามระดับสิทธิ์ที่กําหนดไดอยางถูกตอง (คาเฉลี่ยเทากับ 4.46 และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50) และมีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.46 และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.31 ซ่ึงสามารถสรุปไดวา ความพึงพอใจดานสิทธิ์และความปลอดภัยของโปรแกรม
ระบบจากผูใชงานทั่วไปอยูในระดับดี 

ตารางที่ 4-9  ผลการประเมินความพึงพอใจดานการตรงตามความตองการของผูใช 

รายการประเมนิ 
ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D เชิงคุณภาพ 
1.  การนําเสนอขอมูลพื้นฐานภายในระบบมีความถูกตอง 4.32 0.47 ดี 
2.  การสืบคนขอมูลที่ตองการภายในระบบมีความถูกตอง 4.52 0.50 ดีมาก 
3.  การจัดการและการแสดงขอมูลผูใชระบบมีความถูกตอง 4.48 0.50 ดี 
4.  การแสดงรายละเอียดขอมูลวิดีโอภาพมีความถูกตอง 4.46 0.50 ดี 
5.  การสรุปสถิติของโปรแกรมระบบมีความถูกตอง 4.32 0.47 ดี 

คาเฉลี่ยรวม 4.41 0.39 ดี 
 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจดานการตรงตามความตองการของผูใชจากผูใชงานทั่วไป 
แสดงไดดังตารางที่ 4-9 โดยผลการประเมินความพึงพอใจของระบบในระดับดีมาก ไดแก การสืบคน
ขอมูลที่ตองการภายในระบบมีความถูกตอง (คาเฉล่ียเทากับ 4.52 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.50) และมีผลการประเมินความพึงพอใจของระบบในระดับดี ไดแก การนําเสนอขอมูล
พื้นฐานภายในระบบมีความถูกตอง (คาเฉลี่ยเทากับ 4.32 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   เทากับ 0.47) 
การจัดการและการแสดงขอมูลผูใชระบบมีความถูกตอง (คาเฉลี่ยเทากับ 4.48 และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.50) การแสดงรายละเอียดขอมูลวิดีโอภาพมีความถูกตอง (คาเฉลี่ยเทากับ 4.46 และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50) การสรุปสถิติของโปรแกรมระบบมีความถูกตอง (คาเฉลี่ย
เทากับ 4.32  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.47) และมีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ  4.41  และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.39 ซ่ึงสามารถสรุปไดวา ความพึงพอใจดานการตรงตามความตองการของ
ผูใชจากผูใชงานทั่วไป อยูในระดับดี 
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 สามารถแสดงผลสรุปการประเมินความพึงพอใจตอระบบจากผูใชงานทั่วไปไดดัง ตารางที่ 4-10  
ทั้งทางดานการติดตอระหวางโปรแกรมระบบกับผูใชระบบ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.34 และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.26) ดานการประมวลผลของโปรแกรมระบบ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.38 และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.31) ดานสิทธิ์และความปลอดภัยของโปรแกรมระบบ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.46 และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.31) และดานการตรงตามความตองการของผูใช (คาเฉล่ียเทากับ 4.42 และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36) โดยผลสรุปคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.40 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  
0.27 ซ่ึงสรุปไดวาระบบที่พัฒนาในดานความพึงพอใจอยูในระดับดี 

ตารางที่ 4-10  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของระบบจากผูใชงานทั่วไป 

รายการประเมนิ 
ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D เชิงคุณภาพ 
1. ดานการติดตอระหวางโปรแกรมระบบกับผูใชระบบ 4.34 0.26 ดี 
2. ดานการประมวลผลของโปรแกรมระบบ 4.38 0.31 ดี 
3. ดานสิทธิ์และความปลอดภัยของโปรแกรมระบบ 4.46 0.31 ดี 
4. ดานการตรงตามความตองการของผูใช 4.42 0.36 ดี 

คาเฉลี่ยรวม 4.40 0.27 ดี 

 จากการประเมินความพึงพอใจตอโปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกสสําหรับสนับสนุนการ
จัดการความรูของวิทยาลัยราชพฤกษ โดยการนําคาที่ไดมาจากการประเมินความพึงพอใจของระบบทั้ง 
4 ดาน คือ ดานการติดตอระหวางโปรแกรมระบบกับผูใชระบบ ดานการประมวลผลของโปรแกรม   
ดานสิทธิ์และความปลอดภัยของโปรแกรมระบบและดานการตรงตามความตองการของผูใชมาคํานวณ
รวมกันดวยวิธีการทางสถิติ เพื่อหาคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สามารถสรุปไดวา โปรแกรม
ระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกสสําหรับสนับสนุนการจัดการความรูมีความพึงพอใจในระดับดี และ
สามารถที่จะนําไปใชงานภายในวิทยาลัยราชพฤกษไดอยางมีประสิทธิภาพ 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 จากการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกสสําหรับสนับสนุนการจัดการ
ความรูของวิทยาลัยราชพฤกษ เมื่อผูวิจัยไดทําการพัฒนาโปรแกรมระบบและทําการทดสอบ
กระบวนการทํางานของระบบ (System Testing) โดยผูวิจัยเปนผูทดสอบ หลังจากนั้นไดทําการทดสอบ
การยอมรับระบบ (Acceptance Test) ดวยการทดสอบระบบโดยกลุมตัวอยางและทําการประเมินความ
พึงพอใจที่มีตอโปรแกรมระบบที่พัฒนาเปนที่เรียบรอย สามารถสรุปผลการพัฒนาระบบ อภิปราย
ผลการวิจัย ปญหาและอุปสรรค รวมถึงขอเสนอแนะไดดังนี้ 
 
1.1 สรุปผลการพฒันาระบบ 
 โปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกสสําหรับสนับสนุนการจัดการความรูที่พัฒนาขึ้นจัดเปน
เครื่องมือในการสนับสนุนการดําเนินการจัดการความรูดานกระบวนการสรางฐานความรูของ
วิทยาลัยราชพฤกษ โดยเปนศูนยรวมองคความรูในรูปแบบวิดีโออิเล็กทรอนิกสที่เปนประโยชนตอ
บุคลากร เพื่อใหบุคลากรสามารถเขาถึงองคความรูไดโดยงาย และสามารถตอบสนองตอความ
ตองการความรูของบุคลากรในเวลาที่เหมาะสมกับการใชงาน โดยกระบวนการทํางานของ
โปรแกรมระบบที่ทําการพัฒนา สามารถจําแนกเปน 3 สวน คือ สวนการเขาใชงาน สวนผูใชงาน
ทั่วไป และสวนผูดูแลระบบ  
 สวนการเขาใชงาน กระบวนการทํางานในสวนดังกลาว เปนกระบวนการสําหรับผูที่มีความ
ประสงคเขาใชระบบ ดําเนินการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ในการเขาใชงานโปรแกรมระบบ โดยใน
การลงทะเบียนผูใชสามารถทําการกรอกขอมูลพื้นฐานที่ระบบตองการ เมื่อผานกระบวนการทํางาน
ในสวนนี้ ผูที่มีความประสงคเขาใชโปรแกรมระบบจะไดรับการอนุมัติการลงทะเบียนและสิทธิ์ใน
การเขาใชงานระบบตอไป 
 สวนผูใชงานทั่วไป กระบวนการทํางานในสวนดังกลาว เปนกระบวนการทํางานของระบบที่
ผูใชสามารถเขาใชงานโปรแกรมระบบในระดับพื้นฐาน เชน การเขาชมวิดีโออิเล็กทรอนิกส การ
สืบคนขอมูลวิดีที่ตองการ การแกไขขอมูลพื้นฐานของผูใช  
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 สวนผูดูแลระบบ กระบวนการทํางานในสวนดังกลาว เปนสวนการจัดการโปรแกรมระบบ   
ซ่ึงมีความสัมพันธโดยตรงกับการควบคุมการทํางานของระบบใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ      
โดยผูรับผิดชอบการทํางานในสวนดังกลาว ตองมีความรู ความเขาใจในการทํางานของโปรแกรมระบบ 
 เมื่อทําการพัฒนาระบบเสร็จสิ้น ผูวิจัยไดทําการทดสอบกระบวนการทํางานของระบบโดยผูวิจัย
เปนผูทดสอบ เพื่อตรวจสอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นพรอมดําเนินการแกไข หลังจากนั้นไดทําการ
ทดสอบการยอมรับระบบดวยการทดสอบระบบโดยกลุมตัวอยางและทําการประเมินความพึงพอใจจาก
กลุมตัวอยาง ซ่ึงสามารถจําแนกกลุมตัวอยางเปน 2 กลุม ไดแก กลุมผูเชี่ยวชาญ จํานวน 6 คน และกลุม
ผูใชงานทั่วไป จํานวน 130 คน โดยผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินความพึงพอใจตอระบบ         
พบวา ผูเชี่ยวชาญทําการประเมินความพึงพอใจตอระบบอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54  
(คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.13) กลุมผูใชงานทั่วไปประเมินความพึงพอใจตอระบบ                  
อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 (คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.27)   
 ดังนั้นสามารถสรุปไดวา โปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกสสําหรับสนับสนุนการจัดการ
ความรูที่พัฒนาขึ้นมีการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับดี  
 
1.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการทําวิจัย เพื่อการพัฒนาโปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกสสําหรับสนับสนุนการ
จัดการความรูของวิทยาลัยราชพฤกษ สามารถอภิปรายผลการวิจัยของระบบทั้ง 4 ดาน ดังนี้ 

1.2.1 การประเมินดานการติดตอระหวางระบบโปรแกรมกับผูใชระบบ โดยประเมินจากกลุม
ผูเชี่ยวชาญและกลุมผูใชงาน พบวามีความพึงพอใจดานการติดตอระหวางระบบโปรแกรมกับผูใชระบบ
ในระดับดี ทั้งประเด็นความยากงายในการใชงานระบบ ความเหมาะสมในการจัดวางตําแหนงขอความ 
ปุม เมนูและภาพ ความเหมาะสมในการใชสีและขนาดตัวอักษร ดานปุม คําอธิบายมีความชัดเจน และ
งายตอการเขาใจ การแสดงผลขอมูลมีความเปนรูปแบบ และเปนมาตรฐานเดียวกัน ความสวยงามของ
ระบบและภาพรวมของระบบ  

1.2.2 การประเมินดานการประมวลผลของโปรแกรมระบบ โดยประเมินจากกลุมผูเชี่ยวชาญและ
กลุมผูใชงาน พบวามีความพึงพอใจดานการประมวลผลของโปรแกรมระบบในระดับ ดี ทั้งประเด็น
ความถูกตองในการเพิ่มขอมูล การสืบคนขอมูล การแกไขขอมูล การลบขอมูล การนําเสนอขอมูล ความ
ถูกตองในการประมวลผลและการแสดงสถิติการเขาใชระบบ  

1.2.3 การประเมินดานสิทธิ์และความมั่นคงของโปรแกรมระบบโดยประเมินจากกลุมผูเชี่ยวชาญ
และกลุมผูใชงาน พบวามีความพึงพอใจดานสิทธิ์และความมั่นคงของโปรแกรมระบบ  ในระดับดี ทั้ง
ประเด็นความสามารถในการตรวจสอบสิทธิ์การเขาใชงานไดอยางถูกตอง ความสามารถในการเขาใช
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งานไดตามระดับสิทธิ์ที่กําหนดไดอยางถูกตอง และความสามารถของระบบในการปองกันการเขาใช
งานระบบ ในกรณีที่ผูใชไมไดทําการเขาสูระบบ (Log in)  

1.2.4 การประเมินดานการตรงตามความตองการของผูใช โดยประเมินจากกลุมผูเชี่ยวชาญและ
กลุมผูใชงาน พบวามีความพึงพอใจดานการตรงตามความตองการของผูใชในระดับดี ทั้งประเด็น   
ความถูกตองของระบบ สําหรับการนําเสนอขอมูลระบบ การสืบคนขอมูลที่ตองการภายในระบบมี
ความถูกตอง การจัดการและการแสดงขอมูลผูใชระบบมีความถูกตอง การแสดงรายละเอียดขอมูล
วิดีโอภาพมีความถูกตอง การแสดงรายละเอียดสถิติของระบบมีความถูกตอง 

1.3 ปญหาและอุปสรรค 
 จากการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกสสําหรับสนับสนุนการจัดการ
ความรู ผูวิจัยพบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบ ดังนี้ 

1.3.1 การรองรับรูปแบบสกุลไฟลวิดีโอมีขอจํากัด เนื่องจากโปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกส
สําหรับจัดการความรูที่ทําการพัฒนาขึ้นนั้น สามารถรองรับไฟลวิดีโอเพียงสกุลเดียว คือ ไฟลสกุล flash 
movie (.flv) ซ่ึงเปนไฟลที่มีกระบวนการบีบอัดขอมูลภาพสูงและมีขนาดไฟลเล็ก สงผลใหตองดําเนิน
แปลงไฟลวีดีโอใหอยูในรูปแบบดังกลาวกอนนําเขาสูโปรแกรมระบบ 

1.3.2 การนําไฟลวิดีโอเขาสูระบบมีขนาดจํากัด เนื่องจากโปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกส
สําหรับจัดการความรูที่พัฒนาขึ้น สามารถรองรับไฟลวิดีโอขนาดไมเกิน 50 MB ในกรณีที่ตองการนํา
ไฟลวิดีโอขนาดเกิน 50 MB เขาสูโปรแกรมระบบตองทําการแบงไฟลวิดีโอเปนสวนยอย โดยแตละสวน
มีขนาดไมเกิน 50 MB 

1.3.3 การแสดงผลภาพไฟลวิดีโอ ไมสามารถทําการกําหนดความละเอียดของการแสดงผลภาพได 
เชน ขนาด 360p 480p หรือระดับภาพความละเอียดสูง (High Definition) 

1.4 ขอเสนอแนะ 
1.4.1 ควรพัฒนาโปรแกรมระบบวีดีโออิเล็กทรอนิกสสําหรับจัดการความรูที่สามารถเชื่อมตอ

กับระบบสังคมเครือขาย (Social Network) เชน เฟชบุค (Facebook) 
1.4.2 ควรพัฒนาโปรแกรมระบบใหสามารถรองรับไฟลวิดีที่มีขนาดใหญได โดยไมตอง

ดําเนินการแบงไฟลวิดีโอเปนสวนยอยกอนทําการนําเขาสูโปรแกรมระบบ 
1.4.3 ควรพัฒนาโปรแกรมระบบใหสามารถจัดทําภาพตัวอยางของวีดีโอโดยอัตโนมัติ 

สามารถกําหนดความละเอียดการแสดงผลภาพไดหลากหลาย และสามารถแสดงผลภาพในระดับ
ภาพความละเอียดสูง (High Definition)  
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แบบประเมนิเพื่องานวิจัย 

โปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกสสาํหรับสนับสนุนการจัดการความรูของวิทยาลัย
ราชพฤกษ 

ผูวิจัย 
นางสาวสุภัทรา  สุวรรณหงษ 

อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตร  วิทยาลัยราชพฤกษ 

คําชี้แจง 
 แบบประเมินชุดนี้ เปนแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใชงานโปรแกรมระบบ
วิดีโออิเล็กทรอนิกสสําหรับสนับสนุนการจัดการความรูของวิทยาลัยราชพฤกษ มีวัตถุประสงคเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจที่มีตอระบบในการปฏิบัติงานจริง โดยแบงการประเมินความพึงพอใจออกเปน 2 
ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ความคิดเห็นของผูประเมินเกี่ยวกับความพึงพอใจของระบบที่ไดพัฒนาขึ้น 
ประกอบดวย สวนของขอคําถามและเกณฑการใหคะแนนจํานวน 5 ระดับ ผูประเมินสามารถทํา
เครื่องหมาย ( ) ลงในชองทางดานขวามือที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน ซ่ึงกําหนดคาความหมาย
การใหคะแนน ดังนี้ 
 

เกณฑการใหคะแนน ความหมาย 
5 โปรแกรมที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับดีมาก 
4 โปรแกรมที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับดี 
3 โปรแกรมที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
2 โปรแกรมที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับนอย 
1 โปรแกรมที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับนอยมาก 

ตัวอยางแบบประเมิน 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

ดีมาก ดี ปานกลาง นอย นอยมาก 
5 4 3 2 1 

1.  ระยะเวลาในการตอบสนองของระบบ      
ตอนที ่2 ความคิดเห็น และขอเสนอแนะเพิม่เติมในการพฒันา และปรับปรุงโปรแกรมระบบ 
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ตอนที ่1  ความคิดเห็นของผูประเมินเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีตอระบบที่ไดพัฒนาขึ้น 
 

1.  การประเมินความพึงพอใจดานการติดตอระหวางโปรแกรมระบบกับผูใชระบบ 

รายการประเมิน 

ระดับความพงึพอใจ 

ดีม
าก ดี 

ปา
นก

ลาง
 

นอ
ย 

นอ
ยม

าก 

5 4 3 2 1 
1.  ความยากงายในการใชงานระบบ      
2.  ความเหมาะสมในการจัดวางตําแหนงขอความ ปุม 
เมนู และภาพ 

     

3.  ความเหมาะสมในการใชสีและขนาดตวัอักษร      
4.  ปุม คําอธิบายมีความชัดเจน และงายตอการเขาใจ      
5.  การแสดงขอมูลเปนรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกัน      
6.  ความสวยงามของระบบและภาพรวมของระบบ      
 
2.  การประเมินความพึงพอใจดานการประมวลผลของโปรแกรมระบบ 

รายการประเมิน 

ระดับความพงึพอใจ 

ดีม
าก ดี 

ปา
นก

ลาง
 

นอ
ย 

นอ
ยม

าก 

5 4 3 2 1 
1.  ขั้นตอนการเพิ่มขอมูลเขาสูระบบมีความถูกตอง      
2.  ขั้นตอนการสืบคนขอมูลภายในระบบมคีวามถูกตอง      
3.  ขั้นตอนการแกไขขอมูลภายในระบบมคีวามถูกตอง      
4.  ขั้นตอนการลบขอมูลภายในระบบมีความถูกตอง      
5.  ขั้นตอนการนําเสนอขอมูลภายในระบบมีความ
ถูกตอง 

     

6.  ขั้นตอนการประมวลผลและแสดงสถิติการเขาใช
ระบบมีความถูกตอง 
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3.  การประเมินความพึงพอใจดานสิทธิ์และความมั่นคงของโปรแกรมระบบ 

รายการประเมิน 

ระดับความพงึพอใจ 

ดีม
าก ดี 

ปา
นก

ลาง
 

นอ
ย 

นอ
ยม

าก 

5 4 3 2 1 
1.  ความสามารถในการตรวจสอบสิทธิ์ในการเขาใชงาน
ไดอยางถูกตอง 

     

2.  ความสามารถในการเขาใชงานไดตามระดับสิทธิ์ที่
กําหนดไดอยางถูกตอง 

     

3.  ความสามารถของระบบในการปองกัน การเขาใชงาน
ระบบ ในกรณทีี่ผูใชไมไดทําการเขาสูระบบ (Login) 

     

 
4.  การประเมินความพึงพอใจดานการตรงตามความตองการของผูใช  

รายการประเมิน 

ระดับความพงึพอใจ 

ดีม
าก ดี 

ปา
นก

ลาง
 

นอ
ย 

นอ
ยม

าก 
5 4 3 2 1 

1.  การนําเสนอขอมูลพื้นฐานภายในระบบมีความ
ถูกตอง 

     

2.  การสืบคนขอมูลที่ตองการภายในระบบมีความ
ถูกตอง 

     

3.  การจัดการและการแสดงขอมูลผูใชระบบมีความ
ถูกตอง 

     

4.  การแสดงรายละเอียดขอมูลวิดีโอภาพมีความถูกตอง      
5.  การออกรายงานสรุปและสถิติของระบบมีความ
ถูกตอง 
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ตอนที ่2  ความคิดเห็น และขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนา และปรับปรุงโปรแกรมระบบ 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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