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บทคัดย่ อ
งานวิจ ัย เรื่ อ งระบบรวบรวมผลงานสัม มนานัก ศึ ก ษาคอมพิว เตอร์ แ อนิ เ มชัน เพื่อ เป็ น
ศูนย์กลางการเรี ยนรู ้น้ ี มี วตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บแอพพลิ เคชัน ด้วยภาษา C# และเทคโนโลยี
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คณะผูว้ ิจยั ได้ทาการทดสอบการยอมรับระบบโดยกลุ่ มตัวอย่างและทาการประเมิ นความพึง
พอใจจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งสามารถจาแนกกลุ่มตัวอย่างเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 6 คน
และกลุ่ มผูใ้ ช้งานทัว่ ไป จานวน 45 คน โดยผลการวิเคราะห์ขอ้ มู ลการประเมิ นความพึงพอใจต่อระบบ
พบว่า ผูเ้ ชี่ยวชาญทาการประเมินความพึงพอใจต่อระบบอยูใ่ นระดับดีมาก โดยมีผลสรุ ปค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 4.52 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 ส่ วนกลุ่ มผูใ้ ช้งานทัว่ ไปประเมินความพึงพอใจ
ต่อระบบอยูใ่ นระดับดีมาก โดยมีผลสรุ ปค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.51 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.52 ดังนั้นสามารถสรุ ปได้วา่ ระบบรวบรวมผลงานสัมมนานักศึกษาคอมพิวเตอร์แอนิ เมชันเพื่อเป็ น
ศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้นมีการประเมินความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดีมาก
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Abstract
The objective of the Collection system of Computer Animation Student’s Seminar for
Learning Center was to develop the web-based application by using C# and ASP .NET
Technology , user could use via internet for search the student’s seminar video.
The system was proved by acception test and satisfaction of the system was evaluated by 6
experts and 45 general user by questionnaire. The evaluation result from the questionnaire completed by
the experts yielded was at a very good level, the mean is 4.52 with standard deviation is 0.60. The
evaluation result from the questionnaire completed by the general users yielded was at a very good level,
the mean is 4.51 with standard deviation is 0.52. The result indicated that the level of complacence of this
system was at very good level.
Keywords : Seminar, Web Application, Computer Animation

ข

กิตติกรรมประกาศ
คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณวิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่ได้จดั สรรงบประมาณเพือ่ สนับสนุ นการวิจยั ใน
ครั้งนี้ ขอขอบคุณศูนย์วิจยั และพัฒนา วิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่ให้ความอนุ เคราะห์ท้ งั ทางด้านคาแนะนา
ความรู ้ และการประสานงานเพื่อให้การวิจยั ในครั้งนี้ สาเร็ จลุล่วงได้อย่างดี และด้วยความอนุ เคราะห์
ของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ แอนิ เมชัน คณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุ ขศาสตร์ ที่ให้ความ
ร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ขอขอบคุ ณสาขาวิช าคอมพิวเตอร์ แอนิ เ มชัน คณะวิท ยาศาสตร์ วิท ยาลัย ราชพฤกษ์ ที่
สนับสนุนการทาวิจยั และบุคลากรของวิทยาลัย ที่ให้ความอนุเคราะห์ในทาการวิจยั ในครั้งนี้
ภาสกร ปาละกูล
สุภทั รา สุวรรณหงษ์

ค

สารบัญ
บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1. บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1.3 ขอบเขตของการวิจยั
1.4 คาจากัดความคาศัพท์เฉพาะ
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2. ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 การสัมมนา (Seminar)
2.2 มัลติมีเดีย (Multimedia)
2.3 สตรี มมิ่งมีเดีย (Streaming Media)
2.4 สถาปั ตยกรรม .NET Framework และเทคโนโลยี ASP.NET
2.5 ระบบจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server
2.6 กระบวนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2.7 การทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
บทที่ 3. วิธีดาเนินการวิจยั
3.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูลของระบบ (System Requirement)
3.2 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
3.3 การออกแบบระบบ (System Design)
3.4 การพัฒนาระบบ (System Development)
3.5 การทดสอบระบบ (System Test)
3.6 การติดตั้งระบบและการประเมินผล (Deployment and Evaluation)

ง

หน้า
ก
ข
ค
ฉ
ช
1
2
2
3
3
4
6
8
13
16
17
20
23
25
26
42
43
44

สารบัญ (ต่ อ)
หน้า
บทที่ 4. ผลการดาเนินงาน
4.1 ผลการพัฒนาระบบ
4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ

48
60

บทที่ 5. สรุ ปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการพัฒนาระบบ
5.2 อภิปรายผล
5.3 ปั ญหาและอุปสรรค
5.4 ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก ก
แบบประเมินความพึงพอใจของระบบ

จ

70
71
72
72
73

สารบัญตาราง
ตารางที่
2-1
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7
3-8
3-9
3-10
3-11
3-12
3-13
3-14
3-15
3-16
3-17
3-18
3-19
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6

ความแตกต่างระหว่างการส่งผ่านไฟล์สตรี มมิ่งมีเดียและการดาวน์โหลดไฟล์
Use-Case Description: Login
Use-Case Description: Video Viewer
Use-Case Description: Video Comment
Use-Case Description: Video Management
Use-Case Description: Video Profile
Use-Case Description: System Management
Use-Case Description: User Management
Use-Case Description: Video Lecturer
พจนานุกรมข้อมูลบุคคล (Person)
พจนานุกรมข้อมูลสาขา (Department)
พจนานุกรมข้อมูลวีดีโอภาพ (Video)

พจนานุกรมข้อมูลกลุ่มวีดีโอภาพ (Video Group)
พจนานุกรมข้อมูลประเภทวีดีโอ (Video Type
พจนานุกรมข้อมูลสถิติ (Statistic)
พจนานุกรมข้อมูลระบบ (System Config)
พจนานุกรมข้อมูลความคิดเห็น (Video Comment)
พจนานุกรมข้อมูลผูบ้ รรยาย (Video Lecturer)
เกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมินความพึงพอใจ
เกณฑ์การแปลความหมายของข้อมูล
ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการติดต่อระหว่างโปรแกรมระบบกับผูใ้ ช้
ระบบ
ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการประมวลผลของโปรแกรมระบบ
ผลการประเมินความพึงพอใจด้านสิทธิ์และความปลอดภัยของโปรแกรมระบบ
ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้
สรุ ปผลการประเมินความพึงพอใจของระบบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการติดต่อระหว่างระบบกับผูใ้ ช้ระบบ

ฉ

หน้า
11
27
28
29
29
30
31
32
32
39
40
40
41
41
41
41
42
42
46
46
61
62
63
64
65
65

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่
4-7
4-8
4-9
4-10

หน้า
ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการประมวลผลของโปรแกรมระบบ
66
ผลการประเมินความพึงพอใจด้านสิทธิ์และความปลอดภัยของโปรแกรมระบบ 67
ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้
68
สรุ ปผลการประเมินความพึงพอใจของระบบจากผูใ้ ช้งานทัว่ ไป
69

ช

สารบัญภาพ
ภาพที่
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7
3-8
3-9
3-10
3-11
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
4-7

กระบวนการส่งข้อมูลแบบสตรี มมิ่ง
สถาปั ตยกรรม .NET Framework
การทางานของ Active Server Page
The Software Life Cycle
The Water Fall Model (with iteration)
การทดสอบระบบงานจากล่างขึ้นบน (Bottom-up approach)
แผนผังระบบรวบรวมผลงานสัมมนานักศึกษาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
เพือ่ เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้
Use Case Diagram ระบบรวบรวมผลงานสัมมนานักศึกษาคอมพิวเตอร์
แอนิเมชันเพือ่ เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้
Sequence Diagram ของ Login
Sequence Diagram ของ Video Viewer
Sequence Diagram ของ Video Comment
Sequence Diagram ของ Video Management
Sequence Diagram ของ Video Profile
Sequence Diagram ของ System Management
Sequence Diagram ของ User Management
Sequence Diagram ของ User Management
Class Diagram ของระบบรวบรวมผลงานสัมมนานักศึกษาคอมพิวเตอร์
แอนิเมชันเพือ่ เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้
หน้าจอการเข้าใช้งานระบบ
หน้าจอการลงทะเบียนเพือ่ รับสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ
หน้าจอหลักในการเข้าใช้งานระบบ
หน้าจอข้อมูลส่วนตัว (Personal Profile)
หน้าจอแสดงวิดีโอ (Video Watching)
หน้าจอจัดการระบบ (Admin)
หน้าจอจัดการรายการวิดีโอ (Video Management)

ซ

หน้า
10
14
15
18
20
21
24
27
33
34
35
35
36
36
37
37
38
48
49
50
51
52
53
54

สารบัญภาพ (ต่ อ)
ภาพที่
4-8
4-9
4-10
4-11
4-12
4-13
4-14

หน้าจอเพิม่ /แก้ไข ข้อมูลวิดีโอ (Video Info)
หน้าจอจัดการผูใ้ ช้งาน (User Management)

หน้า
55
56

หน้าจอจัดการข้อมูลผูใ้ ช้งาน (User Info)
หน้าจอจัดการข้อมูลคณะ/หน่วยงาน (Department Management)
หน้าจอจัดการข้อมูลประเภท/กลุ่มของวิดีโอ (Video Group Management)
หน้าจอจัดการข้อมูลวิทยากร (Lecturer Management)
แสดงรายการการเข้ารับชมวิดีโอ (Video Watching Log)

57
58
58
59
60

ฌ

บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ความรู ้ เ ป็ นสิ่ งที่ มี ค่า อย่า งยิ่ง ในโลกยุค ปั จจุ บ ัน การประสบความส าเร็ จ ในศาสตร์ ต่ า งๆ
จาเป็ นต้องมีองค์ความรู ้เป็ นฐานข้อมูลสาคัญ สถาบันการศึกษา หน่วยงานและชุมชนจึงมีแนวคิดใน
การรวบรวม จัดเก็บและพัฒนาองค์ความรู ้เพื่อสร้างศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ (Learning Center) ที่
มุ่งเน้นในการรวบรวมข้อมูลองค์ความรู ้ที่จะนาไปสู่กระบวนการเรี ยนรู ้สาหรับการพัฒนาตนเอง
ความรู ้มีหลากหลายรู ปแบบ จาเป็ นต้องมีการรวบรวมและจัดเก็บอย่างเป็ นระบบ เพื่อช่วยใน
การสืบค้นและอ้างอิงได้ จากเดิมที่หลายองค์กรได้มีการจัดเก็บองค์ความรู ้อยูใ่ นรู ปแบบของเอกสาร
ส่งผลให้เกิดความล่าช้าทั้งในกระบวนการรวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู ้ ซึ่ งสวน
ทางกับความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศในปั จจุบนั โดยเฉพาะเทคโนโลยี
ทางด้านคอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ ว มีการใช้งานอย่างแพร่ หลาย เทคโนโลยีทางด้าน
คอมพิ ว เตอร์ ถื อ เป็ นช่ อ งทางส าคัญ ที่ ส ามารถช่ ว ยในการสร้ า งศู น ย์ก ลางการเรี ย นรู ้ ตั้ง แต่
กระบวนการรวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู ้ได้เป็ นอย่างดี เนื่ องจากเทคโนโลยี
ดังกล่าวนั้น ผูท้ ี่ตอ้ งการความรู ้สามารถเข้าถึงองค์ความรู ้ได้โดยตรงจึงก่อให้เกิดกระบวนการพัฒนา
ตนเองได้โดยง่าย ในสถาบันการศึกษาหลายแห่งได้
คณะผูว้ ิจยั ได้เล็งเห็ นถึ งความสาคัญในการเพิ่มพูนการเรี ยนรู ้และเสริ มสร้างกระบวนการ
เรี ย นรู ้ ใ ห้กับ นั ก ศึ ก ษา จึ ง ท าการวิ จ ัย และพัฒ นาระบบรวบรวมผลงานสัม มนาของนั ก ศึ ก ษา
คอมพิวเตอร์แอนิ เมชันเพื่อเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ โดยนาเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศมาเป็ นกลไกส าคัญในกระบวนการรวบรวมข้อ มู ลการสัมมนาของนักศึ กษาสาขา
คอมพิวเตอร์แอนิ เมชันให้เกิดความสะดวก รวดเร็ ว ทันสมัยและมีประสิ ทธิภาพในการเข้าถึงองค์
ความรู ้ อันเป็ นพื้นฐานสาคัญในการส่งเสริ มให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ
ทั้งนี้ระบบที่ทาการวิจยั และพัฒนาเป็ นระบบที่ทาหน้าที่ในการเก็บรวบรวมองค์ความรู ้ที่ได้จากการ
สัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชันในรู ปแบบวิดีโอ และมีการนาเสนอสื่ อในรู ปแบบสตรี มมิ่ง
มีเดีย (Streaming Media) เพือ่ ให้การส่งข้อมูลภาพและเสียงผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพือ่ พัฒนาระบบรวบรวมผลงานสัมมนาของนักศึกษาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันเพือ่ เป็ นศูนย์กลาง
การเรี ยนรู ้
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจยั ครั้ ง นี้ ผูว้ ิจ ัย มุ่ ง เน้น พัฒ นาระบบรวบรวมผลงานสัม มนานัก ศึ ก ษาคอมพิว เตอร์
แอนิ เ มชัน เพื่อ เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ และประเมิ น ความพึง พอใจของผูใ้ ช้ที่มี ต่อ ระบบโดยมี
ขอบเขตการวิจยั ดังนี้
1.3.1 ใช้วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle - SDLC)
การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมระบบรวบรวมผลงานสัมมนานักศึกษาคอมพิวเตอร์
แอนิเมชันเพือ่ เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ ทาการพัฒนาระบบโดยใช้วงจรการพัฒนาแบบ SDLC ซึ่ งมี
ขั้นตอนการทางานที่ชดั เจนในการพัฒนาระบบ และสามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
และประสิทธิผล
1.3.2 ทาการพัฒนาระบบรวบรวมผลงานสัมมนาของนักศึกษาคอมพิวเตอร์แอนิ เมชันเพื่อเป็ น
ศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ ด้วยภาษา C#
โดยอาศัยสถาปั ตยกรรม .NET และเทคโนโลยี ASP.NET โดยระบบที่พ ฒ
ั นาขึ้น มี
ลักษณะเป็ น Web-Based Application ดังนั้นนักศึกษาในสาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันจะสามารถเข้า
ใช้ง านระบบผ่า นเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต เพื่ อ ท าการสื บ ค้น ข้อ มู ล ที่ ต ้อ งการในรู ป แบบวิ ดี โ อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้
1.3.3 ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล
ใช้ระบบจัดการฐานข้อมู ล Microsoft SQL Server ในการบริ ห ารจัดการข้อ มู ล ระบบ
รวบรวมผลงานสัมมนานักศึกษาคอมพิวเตอร์แอนิ เมชันเพื่อเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ ซึ่ งโปรแกรม
ดังกล่ าวสามารถทางานร่ วมกับภาษาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมได้อ ย่างหลากหลาย สามารถ
รองรับข้อมูลขนาดใหญ่ และรองรับรู ปแบบของชนิดข้อมูลได้หลายรู ปแบบ รวมถึงสามารถรองรับ
ข้อมูลมัลติมีเดียในรู ปแบบวิดีโอ ซึ่งถือเป็ นข้อมูลพื้นฐานที่มีความจาเป็ นต่อระบบรวบรวมผลงาน
สัมมนานักศึกษาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันเพือ่ เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ ที่ทาการพัฒนาขึ้นได้

3

1.4 นิยามความคาศัพท์ เฉพาะ
1.4.1 ระบบรวบรวมผลงานสั มมนานักศึกษาคอมพิวเตอร์ แอนิเมชั นเพื่อเป็ นศู นย์ กลางการ
เรียนรู้ หมายถึง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ทาการพัฒนาขึ้น เพือ่ เป็ นเครื่ องมือในการจัดเก็บรวบรวม
และนาเสนอข้อมูลความรู ้สาหรับนักศึกษาในรู ปแบบวิดีโอ ซึ่ งเป็ นการนาเทคโนโลยีการนาเสนอ
สื่ อ แบบสตรี ม มิ่ ง มี เ ดี ย (Streaming Media) มาประยุก ต์ใ ช้ใ นการส่ ง ข้อ มู ล ภาพและเสี ย งผ่า น
เครื อข่ายอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้ผใู ้ ช้งานระบบสามารถเข้าใช้งานผ่านเครื อข่ายได้
1.4.2 ศูนย์ กลางการเรียนรู้ หมายถึง แหล่งการเรี ยนรู ้ที่มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการรวบรวม การ
แลกเปลี่ยน และการถ่ายทอดความรู ้ที่เป็ นประโยชน์ในศาสตร์ต่าง ๆ
1.4.3 ผลงานสัมมนา หมายถึง ข้อมูลที่เกิดจากกระบวนการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ สรุ ป และ
นาเสนอของนักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน คณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ซึ่งสามารถจาแนกรู ปแบบของข้อมูลเป็ น 2 รู ปแบบ คือ วิดีโอและเอกสาร
1.4.4 ผู้ใช้ (USER) หมายถึง นักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน คณะวิทยาศาสตร์และ
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยราชพฤกษ์ที่ได้รับสิ ทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบระบบรวบรวมผลงาน
สัมมนานักศึกษาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันเพือ่ เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้
1.5 ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
ผลจากการวิจยั และพัฒนาระบบรวบรวมผลงานสัมมนานักศึก ษาคอมพิวเตอร์ แ อนิ เ มชัน
สามารถนามาเป็ นเครื่ องมือในการสร้างศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ที่เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยน การสอน
และการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาที่ตอบสนองต่อวิสยั ทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัย อันเป็ นสถาบัน
แห่งการเรี ยนรู ้ยคุ ใหม่

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกีย่ วข้อง
การดาเนินการวิจยั และพัฒนาระบบรวบรวมผลงานสัมมนานักศึกษาคอมพิวเตอร์แอนิ เมชัน
เพือ่ เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษา ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลทั้งทางด้านหลักการ
ทฤษฎี เทคโนโลยี ตลอดจนการทางานของระบบงานที่เกี่ ยวข้อ ง สามารถนามาประยุกต์ใช้ใ น
ดาเนินการวิจยั โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 การสัมมนา (Seminar)
2.2 มัลติมีเดีย (Multimedia)
2.3 สตรี มมิ่งมีเดีย (Streaming Media)
2.4 สถาปั ตยกรรม .NET Framework และเทคโนโลยี ASP.NET
2.5 ระบบจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server
2.6 กระบวนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2.7 การทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2.1 การสั มมนา (Seminar)
"สั ม มนา" มาจาก ค าว่ า ส +มน แปลว่ า ร่ วมใจ เป็ นศั พ ท์ บ ั ญ ญั ติ ใ ห้ ต รงกั บ ค า
ว่า Seminar หมายถึ ง การประชุ มที่สมาชิ กซึ่ งมีความรู ้ ความสนใจในเรื่ องเดียวกันมาประชุ มด้วย
ความร่ วมใจ ปรึ กษาหารื อ ร่ วมใจกันคิดช่วยกันแก้ปัญหา ซึ่ งมี ผใู ้ ห้คานิ ยามและทัศนะต่าง ๆ ไว้
ดังนี้
อาไพ สุจริ ตกุล (2518) ได้ให้ความหมายของการสัมมนา ไว้วา่ การสัมมนาแบบไทย เป็ นการ
ประชุ มแบบหนึ่ งที่ ส มาชิ ก ซึ่ ง มี ค วามรู ้ ค วามสนใจในเรื่ อ งเดี ยวกัน มาประชุ ม ด้ว ยความร่ วมใจ
ปรึ กษาหารื อ ร่ วมใจกันคิด และช่วยกันแก้ปัญหา ส่ วนแบบอเมริ กนั นั้นเป็ นการเรี ยนระดับสู งแบบ
หนึ่งในมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาที่มีประสบการณ์อย่างดีแล้วมาร่ วมกันแก้ปัญหา หรื อค้นคว้าวิจยั
ในเรื่ องที่มีความสนใจร่ วมกัน
จิตต์นิภา ศรี ไสย์ (2523: 52 - 53) ได้ให้ความหมายของการสัมมนาไว้ว่า การสัมมนาเป็ นการ
ประชุ ม เพื่อ พร้อ มใจกันแก้ปัญหาและค้นหาความรู ้ โดยมี ผูเ้ ชี่ ย วชาญเป็ นวิท ยากรหรื อ เป็ นผูใ้ ห้
ความรู ้หรื อให้คาแนะนา ส่วนในต่างประเทศ การสัมมนาเป็ นการเรี ยนการสอนในมหาวิทยาลัยโดย
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เน้นให้รู้จกั วิจยั ค้นคว้า หาทางแก้ปัญหา สาหรับในประเทศไทยใช้วิธีการสัมมนาทั้งสองอย่างเป็ น
แขนงหนึ่งในการเรี ยนการสอน และเป็ นการประชุมกลุ่มก็ได้
สมคิด แก้วสนธิ และสุนนั ท์ ปั ทมาคม (2524: 45) ได้ให้ทศั นะในเรื่ องการสัมมนาไว้ว่า การ
สัมมนา (Seminar) เป็ นการจัดในลักษณะที่เป็ นการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์
หรื อเป็ นการระดมความคิดเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งเหมาะสาหรับกรณี ที่ผเู ้ ข้าร่ วมสัมมนามีประสบการณ์
มาก และมีความรู ้ระดับอาวุโส ซึ่ งผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกคนมีความเท่าเที ยมกัน ในการแสดงความ
คิดเห็น ไม่มีวทิ ยากรมีแต่ผปู ้ ระสานงานหรื อผูจ้ ดั ดาเนินการ คอยอานวยความสะดวกและให้บริ การ
ผูเ้ ข้าสัมมนาจะเลื อ กผูน้ ากลุ่ มการสัมมนาจากผูเ้ ข้าร่ วมสัม มนาด้วยกัน เพื่อ เป็ นตัวแทนในการ
รายงานผลการอภิปรายและดาเนินการสัมมนาไปตามตารางที่กาหนดไว้
สุทธนู ศรี ไสย์ (2538: 15 - 16) ได้สรุ ปความหมายของการสัมมนาไว้ว่า การสัมมนาหมายถึง
การระดมสมองของผูท้ ี่มีสรรพกาลังและประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน มาช่วยกันคิดหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ให้สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ซึ่ งการดาเนิ นการดังกล่าวจะต้องเป็ นไปตามหลักการ
ของระบอบประชาธิปไตยที่เรากาลังใช้กนั อยูใ่ นปั จจุบนั นี้
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2545 ได้ให้ความหมายการสัมมนาว่า
สัมมนาคือ การประชุมเพือ่ แลกเปลี่ยนความรู และความคิดเห็นเพือ่ หาข้อสรุ ปในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
สัมมนา หมายถึง การประชุมเพือ่ แลกเปลี่ยนความรู ้เชิงวิชาการและความคิดเห็นเพื่อข้อสรุ ป
ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งผลของการสัมมนาถือ ว่า เป็ นเพียงข้อเสนอแนะ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องจะนาไปปฏิบตั ิ
ตามหรื อ ไม่ ก็ ไ ด้ เป็ นการฝึ กการปรั บ ตัว การท างานร่ ว มกับ ผูอ้ ื่ น ด้ว ย อาจเป็ นกลุ่ ม หรื อ ต้อ ง
ประสานงานและติดต่อ กับบุคคลภายนอกเพื่อ เก็บรวบรวมข้อ มูล กับนาความรู ้ทางทฤษฎี มาใช้
เชื่อมโยงความรู ้ที่ได้ไปปรับใช้ประโยชน์ได้จริ ง หรื อ อีกความหมายหนึ่ง
สัมมนา หมายถึง การประชุม (Meeting) แบบหนึ่งในหลายรู ปแบบ เป็ นการร่ วมใจ (Meeting
of minds) สัมมนาเป็ นการประชุมร่ วมกันขบคิดปั ญหา โดยอาศัยการค้นคว้าเป็ นหลักฐาน สัมมนา
เป็ นเทคนิคการสอนที่กลุ่มผูเ้ รี ยนศึกษาเรื่ องที่ตนทาวิจยั หรื อเป็ นความรู ้ระดับสูง ผูเ้ รี ยนจะต้องเรี ยน
โดยการนาและดู แลของผูส้ อน ด้วยวิธีการอภิปรายรายงานวิจยั ที่เป็ นหัวข้อ ที่ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนมี
ความสนใจร่ วมกัน (Good, 1987)
สัมมนาเป็ นการจัดสอนแบบสัมมนาเป็ นการจัดสอนแบบเพิ่ม พูนความรู ้โดยผูเ้ รี ยนและ
ผูส้ อนช่ วยกัน เลื อ กเรื่ อ งที่จ ะน ามาเรี ย นรู ้ ร่ว มกัน เช่ น การที่ ผูเ้ รี ย นน าผลงานวิจ ัยต่ อ เพื่อ น เพื่อ
อภิ ปรายงานของตน หรื อ การเชิ ญ ผูเ้ ชี่ ยวชาญบางสาขามาอภิ ปรายให้ก ระจ่า งชัด ยิ่ง ขึ้น (เฉลิ ม
และสมคิด, 2522)
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สัมมนา หมายถึง การที่คณะบุคคลซึ่งมีความสนใจร่ วมกัน ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง มาร่ วมกัน
แสดงความคิดเห็น ใช้เหตุผล ประสบการณ์ และความรู ้เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการแก้ปัญหา
นั้น ๆ ให้สาเร็ จไปด้วยดี ในลักษณะนี้ "สัมมนา" จึงเป็ นการแก้ปัญหาโดยอาศัยพฤติกรรมหรื อ
กระบวนการของกลุ่ม (Group Process) เป็ นหลักสาคัญ
สัมมนา (SEMINAR) ความหมายแยกตามอักษรภาษาอังกฤษ ได้ดงั นี้
S= Specialized
E= Exchange Knowledge
M= Most interesting Issue
I = Identification Topic
N= Neatly Work
A= Amount of Information
R= Research Support
กล่าวโดยสรุ ป สัมมนา หมายถึง เป็ นการรวบรวมข้อมูลความรู ้ หลักฐานของความรู ้หรื อการ
ค้นคว้าวิจยั เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งซึ่ งเป็ นหัวข้อ /เรื่ อ งที่ผูท้ าสัมมนาสนใจและได้ทาการศึกษามาอย่าง
ละเอียดลึกซึ้งแล้ว เพือ่ นามาเสนอผลงาน โดยการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู ้จากผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ อง
นั้น ๆ เพือ่ หาข้อสรุ ปหรื อข้อคิดเห็นจากการทาสัมมนา
2.2 มัลติมีเดีย (Multimedia)
มัล ติมี เดี ย เป็ นสื่ อ สมัยใหม่ ที่สาคัญ รู ปแบบหนึ่ ง ในจานวนเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งสื่ อ
รู ป แบบดัง กล่ า วเป็ นการน าความก้า วหน้า ของเทคโนโลยีดิ จิ ต อล (Digital Technology) มา
ประยุก ต์ใ ช้แ ละอาศัย คอมพิวเตอร์ ใ นการนาข้อ ความ ภาพ วิดีโ อ และเสี ย งที่ ทาการบันทึ ก ใน
รู ปแบบข้อมูลมาแสดง ทาให้สื่อเหล่านั้นมีลกั ษณะพิเศษมากกว่าการใช้อุปกรณ์อื่นในการนาเสนอ
การสร้างสื่อสาหรับนาเสนอเนื้ อหาโดยใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมลั ติมีเดียนั้นจะช่วย
เพิม่ ประสิทธิภาพในการนาเสนอได้เป็ นอย่างมาก เนื่ องจากผูใ้ ช้ได้มีโอกาสสัมผัสและควบคุมสื่ อ
หลายรู ปแบบซึ่งเร้าต่อความสนใจและสร้างปฏิสมั พันธ์อนั ดีได้
2.2.1 องค์ประกอบของมัลติมีเดีย
การสร้างสื่อมัลติมีเดียที่สมบูรณ์ควรจะประกอบไปด้วยสื่อมากกว่าสองสื่อตามองค์ประกอบ
ดังนี้ ตัวอักษร ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อนไหว เสี ยง และวิดีโอ เป็ นต้น (ทวีศกั ดิ์ กาญจนสุ วรรณ, 2547)
โดยองค์ประกอบเหล่านี้มีความสาคัญต่อการออกแบบดังนี้
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2.2.1.1 ตัวอักษร (Text) เป็ นองค์ประกอบพื้นฐานที่สาคัญ ในการออกแบบสื่ อมัลติมีเดีย
ตัวหนังสือและข้อความในระบบมัลติมีเดียจะมีลกั ษณะพิเศษกว่าปกติมาก คือ สามารถเลือกรู ปแบบ
(Font) และขนาดได้มากมาย นอกจากนี้ยงั สามารถบังคับให้เคลื่อนที่ ขยาย หดตัว แตกกระจายหรื อ
หมุ นได้อย่างง่ายดาย และเป็ นส่ วนสาคัญสาหรับการบอกชื่อ และหัวข้อ ของรู ปแบบคาสั่ง บอก
เส้นทางเดินรวมถึงรายละเอียดที่ตอ้ งการนาเสนอ การนาเสนอตัวอักษรเพื่อสื่ อความหมายกับผูใ้ ช้
ควรมีหลักการดังนี้
ก) สื่อความหมายให้ชดั เจน ข้อความต่าง ๆ เป็ นสิ่งที่สาคัญในการสื่ อความหมาย
กับผูเ้ รี ยน การออกแบบสร้างป้ ายแสดงหัวข้อเรื่ อง เมนู คาสั่ง และปุ่ มบนจอภาพนั้นควรจะต้องให้
ความสาคัญในการเลือกข้อความ คาพูด โดยพยายามใช้ขอ้ ความที่มีน้ าหนัก กระชับ กะทัดรัดและมี
ความหมายที่ชดั เจน ไม่คลุมเครื อ
ข) เนื้อหายาว ไม่ควรให้อ่านจากคอมพิวเตอร์ การอ่านข้อความที่ยาวมาก ๆ จาก
คอมพิวเตอร์เป็ นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง เพราะข้อความยาว ๆ บนจอคอมพิวเตอร์น้ นั อ่านยากและอ่าน
ได้ช้า กว่าการอ่ า นจากเอกสาร ดัง นั้น จึง ควรเลื อ กใช้รูป แบบตัวอักษรที่ เ รี ย บง่ ายแทนรู ปแบบ
ตัวอักษรที่มีลวดลาย ในกรณี ที่ตอ้ งนาเสนอเนื้อหายาว
ค) สร้างชีวิตชีวาและการเคลื่อนไหวให้ตวั อักษร เมื่ อใช้ตวั อักษรแสดงผลอาจ
สร้างความสนใจให้กบั ผูใ้ ช้ได้หลายวิธี เช่น การกาหนดการเคลื่อนที่ให้ตวั อักษรมีลกั ษณะบินหรื อ
ค่อย ๆ ปรากฏทีละตัวหรื อทีละหัวข้อ กาหนดให้ตวั อักษรกระพริ บ กาหนดให้ตวั อักษรจางหายไป
ทีละตัว เป็ นต้น สิ่ งที่สาคัญที่ตอ้ งระวัง คือ ไม่ควรใช้ลกั ษณะพิเศษเหล่านี้ มากเกินไปจนเกิดความ
น่าราคาญ
2.2.1.2 เสียง (Sound) เป็ นองค์ประกอบหนึ่ งที่สาคัญของมัลติมีเดีย โดยจะถูกจัดเก็บอยู่
ในรู ปของสัญญาณดิจิตอล ซึ่ งสามารถเล่นซ้ าได้ หากในงานมัลติมีเดี ยมี การใช้เสี ยงที่เร้าใจ และ
สอดคล้องกับเนื้อหาในการนาเสนอ จะช่วยให้ระบบมัลติมีเดียนั้นเกิดความสมบูรณ์แบบมากยิง่ ขึ้น
นอกจากนี้ ยังช่วยสร้างความน่าสนใจและน่าติดตามในเรื่ องราวต่าง ๆ ได้เป็ นอย่างดี เนื่ องจากเสี ยง
มีอิทธิพลต่อผูใ้ ช้มากกว่าข้อความหรื อภาพ ดังนั้นเสียงจึงเป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญอย่างยิง่
2.2.1.3 ภาพ (Picture) ระบบมัลติ มีเดี ยสามารถจาแนกชนิ ดของภาพออกเป็ นสอง
รู ปแบบ คือ ภาพนิ่ งและภาพเคลื่อนไหว ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบที่มีบทบาทต่อสื่ อมัลติมีเดียมากกว่า
ข้อความหรื อตัวอักษร เนื่ องจากภาพจะให้ผลในเชิงการเรี ยนรู ้หรื อรับรู ้ ด้วยการมองเห็นได้ดีกว่า
นอกจากนี้ยงั สามารถถ่ายทอดความหมายได้มากกว่าองค์ประกอบประเภทข้อความหรื อตัวอักษร
ก) ภาพนิ่ ง (Still Image) ภาพนิ่ งเป็ นภาพกราฟิ กที่ไ ม่ มีการเคลื่อ นไหว เช่ น
ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพนิ่ งเป็ นภาพที่มีบทบาทต่อมัลติมีเดียมากเนื่ องจากจะเห็ นผลในเชิงของการ
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เรี ยนรู ้ดว้ ยการมองเห็น ไม่วา่ จะดูจากโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร จะมีภาพนิ่ งเป็ นองค์ประกอบ
เสมอ ซึ่ งอาจเป็ นภาพขนาดเล็กหรื อใหญ่ เป็ นได้ท้ งั ภาพถ่าย ภาพกราฟิ ก หรื อภาพที่ถูกสร้างจาก
โปรแกรมสร้างภาพต่าง ๆ เช่น Adobe Photoshop, Paint Brush เป็ นต้น
ข) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ภาพเคลื่อ นไหวเป็ นการอาศัยปรากฏการณ์
ทางชีววิทยาที่เรี ยกว่า ความต่อ เนื่ องของการมองเห็ น ร่ วมกับการทาให้วตั ถุ มี การเคลื่ อ นที่ที่เร็ ว
ระดับ หนึ่ ง จนสายตาของมนุ ษ ย์ม องเห็ น วัต ถุ มี ก ารเคลื่ อ นไหว ภาพแต่ ล ะภาพที่ น ามาสร้ า ง
ภาพเคลื่ อนไหวจะเรี ยกว่า เฟรม ซึ่ งการเลี่ยนแปลงภาพที่มองเห็นด้วยความรวดเร็ วเป็ นหลักการ
ของการเคลื่อ นไหว เช่น การแสดงผลภาพในโทรทัศน์ 30 เฟรมต่อ วินาที เป็ นความเร็ วที่ทาให้
มองเห็นการเคลื่อนไหวที่กลมกลืน แต่ถา้ เป็ นภาพยนตร์จะบันทึกด้วยอัตรา 24 เฟรมต่อวินาที แล้ว
ฉายด้วยอัตรา 48 เฟรมต่อวินาที ด้วยความเร็วดังกล่าว ตาของมนุษย์จะสามารถเห็นเป็ นภาพที่มีการ
เคลื่อนไหว
2.2.1.4 วิดีโ อ (VDO) เป็ นรู ปแบบหนึ่ ง ของมัล ติมี เดี ย ที่มี ความส าคัญเป็ นอย่า งมาก
เนื่ องจากวิดีโอสามารถนาเสนอข้อความหรื อรู ปภาพ (ภาพนิ่ งหรื อภาพเคลื่อนไหว) ประกอบกับ
เสี ยงได้สมบูรณ์มากกว่าองค์ประกอบชนิ ดอื่น ๆ เช่ น การนาเสนอในรู ปแบบข้อความ หรื อการ
นาเสนอในรู ปแบบภาพเพียงเท่านั้น การนาเสนอในรู ปแบบวิดีโอสามารถทาให้ ผูใ้ ช้หรื อ ผูร้ ั บ
ข่าวสารเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ในปั จจุบนั สามารถจาแนกประเภทของวิดีโอออกเป็ น
2 ประเภท ดังนี้
ก) วิดี โ ออนาลอก เป็ นวิดี โ อที่ ท าการบัน ทึ ก ข้อ มู ล ภาพและเสี ย งให้อ ยู่ใ น
รู ปแบบสัญญาณอนาลอก (ในรู ปแบบของคลื่น) ได้แก่ VHS (Video Home System) ซึ่ งเป็ นม้วน
เทปวิดีโอ
ข) วิดีโอดิจิตอล เป็ นวิดีโอสาหรับบันทึกข้อมูลภาพและเสียง ที่ได้มาจากกล้อง
วิดีโอดิจิตอล ให้อยูใ่ นรู ปแบบสัญญาณดิจิตอล คือ 0 กับ 1 ดังนั้น ภาพและเสี ยงที่ได้มากจากวิดีโอ
ดิจิตอลนั้นจะแตกต่างจากวิดีโออนาลอก เพราะข้อมูลที่ได้จะยังคงคุณภาพความคมชัดเหมือนกับ
ข้อมูลต้นฉบับ
2.3 สตรีมมิ่งมีเดีย (Streaming Media)
เทคโนโลยีก ารสื่ อ สารในปั จจุบนั มี ความเจริ ญก้าวหน้าไปมาก จนทาให้การสื่ อ สารผ่า น
ระบบเครื อข่ายสามารถเชื่อมโยงได้ทวั่ โลก การสื่อสารผ่านเครื อข่ายที่ทาได้เพียงการส่ งข้อความถึง
กันจึงไม่เพียงพอกับความต้องการของผูใ้ ช้งาน ผูผ้ ลิตหลายรายจึงทาการพัฒนาการส่ งข้อมูลให้เร็ ว
มากยิง่ ขึ้น จนกระทัง่ สามารถใช้งานมัลติมีเดียผ่านระบบเครื อข่ายได้ดงั ปั จจุบนั
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การส่งข้อมูลคล้ายการไหลของกระแสน้ า (Streaming) คือ การส่ งข้อมูลผ่านระบบเครื อข่าย
อย่างต่อเนื่องเหมือนการไหลของกระแสน้ า ซึ่งพัฒนาขึ้นมาใช้ในการส่ งข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่
แพร่ ภาพหรื อแสดงผลผ่านทางระบบเครื อข่ายและอินเทอร์เน็ต สามารถเรี ยกสื่ อที่มีลกั ษณะการส่ ง
ข้อมูลดังกล่าวว่า สตรี มมิ่งมีเดีย (Streaming Media) หรื อสื่ อประสมสายธาร (พีระพงศ์ แจ่มรังษี,
2547)
2.3.1 ความหมายของสตรี มมิ่งมีเดีย
พัฒนาการของสตรี ม มิ่ งสื บเนื่ อ งมากจากการพัฒนาเว็บไซต์ในปี ค.ศ.1993 โดยมี การ
ปรับปรุ งการใช้งานของเว็บบราวเซอร์ให้ง่ายขึ้น เพิ่มความสามารถในการใช้งานทรัพยากรร่ วมกัน
และเชื่ อ มโยงแหล่ ง ข้อ มู ลเข้าด้ว ยกัน รวมถึ ง ผูใ้ ช้งานสามารถเพิ่ม รู ป ภาพที่ ตอ้ งการเข้า ไปใน
เว็บไซต์และฟังเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตได้ แต่ไฟล์เสียงที่แลกเปลี่ยนหรื อส่งถึงกันจะมีขนาดใหญ่กว่า
ไฟล์ขอ้ ความ เนื่ อ งจากความสามารถในการส่ งผ่านข้อ มู ลที่ ไ ม่ มากเพียงพอและความต้อ งการ
สื่อสารที่เพิม่ มากขึ้น ส่งผลให้ผใู ้ ช้งานต้องรอคอยเป็ นระยะเวลานานเพือ่ ดาวน์โหลดและส่ งไฟล์ถึง
กัน โดยการรอคอยนี้ จะมีผลเฉพาะกับผูท้ ี่ตอ้ งการรับฟั งไฟล์เสี ยง เนื่ องจากไฟล์ดงั กล่าวมีขนาด
ใหญ่ ดังนั้นการรับฟังเสียงความยาวหนึ่งนาทีโดยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วต่าจะต้องรอการ
ดาวน์โหลดไฟล์ไม่ต่ากว่าห้านาที ส่ วนการรับฟั งเสี ยงที่มีคุณภาพระดับเดียวกับซี ดีเพลงจะต้องรอ
ประมาณ 2 ชัว่ โมง โดยที่ไม่สามารถทาอะไรกับไฟล์ที่กาลังดาวน์โหลดได้จนกว่าการดาวน์โหลด
จะเสร็จสิ้น สตรี มมิ่งมีเดียจึงถูกพัฒนาขึ้น เพื่อใช้แก้ไขปั ญหาดังกล่าว โดยส่ งผลให้เกิดสื่ อรู ปแบบ
ใหม่บนอินเทอร์เน็ต ซึ่ งมีการเปลี่ยนแปลงจากลักษณะที่ตอ้ งรอการดาวน์โหลดข้อมู ลลงสู่ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์และแสดงผลนั้น พัฒนาไปสู่การแสดงผลไปพร้อม ๆ กับการส่งผ่านข้อมูลในช่วงเวลา
เดี ยวกัน รวมถึ งสนับสนุ นให้ผูใ้ ช้งานสามารถควบคุ มการแสดงผลผ่านสตรี มมิ่ งในขณะที่กาลัง
แสดงผลอยูไ่ ด้ และสามารถถ่ายทอดสัญญาณได้ตรงตามความต้องการของผูช้ ม (On-Demand) ซึ่ ง
ผูช้ มกลุ่มที่พลาดการถ่ายทอดสามารถรับชมการถ่ายทอดนั้น ๆ ได้ในภายหลัง
สตรี ม มิ่ ง ในปั จ จุ บ ัน เป็ นการส่ ง ข้อ มู ล ในรู ป แบบที่ บี บ อั ด มาแล้ว ผ่ า นทางเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตและแสดงผลไปยังเครื่ องคอมพิวเตอร์ปลายทาง โดยที่ผใู ้ ช้ไม่ตอ้ งรอดาวน์โหลดข้อมูล
ขนาดใหญ่ท้ งั หมดก่ อนที่จะรับชมหรื อรับฟั ง แต่สตรี มมิ่งจะดาวน์โหลดข้อมูล เพียงบางส่ วนแล้ว
นามาแสดงผลได้ทนั ที ทาให้ผใู ้ ช้ไม่ตอ้ งเสียเวลาในการรอชมหรื อรอฟัง ซึ่งมีกระบวนการส่ งข้อมูล
แบบสตรี มมิ่ง ดังภาพที่ 2-1
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ภาพที่ 2-1 กระบวนการส่งข้อมูลแบบสตรี มมิ่ง
2.3.2 ความแตกต่างระหว่างการดาวน์โหลดและการส่งข้อมูลแบบสตรี มมิ่งมีเดีย
การดาวน์โหลดไฟล์มีลกั ษณะการส่งที่ไม่เป็ นแบบเรี ยลไทม์ เมื่อผูช้ มคลิกบนลิงค์เพื่อดาวน์
โหลด จะต้อ งรอจนกว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่ งไปยังเครื่ องของผูช้ มเรี ยบร้อ ยก่อ น จึงจะสามารถ
แสดงผลได้ โดยในขณะที่ทาการดาวน์โหลดอยูน่ ้ นั จะไม่สามารถทาอะไรกับข้อมูลได้เลย นอกจาก
การยกเลิกการดาวน์โหลดเท่านั้น และไฟล์ที่ได้จากการดาวน์โหลดนี้ จะถูกคัดลอกได้ง่าย ทาให้ไม่
สามารถป้ องกันการละเมิดลิขสิ ทธิ์ ได้ แต่ในปั จจุบนั สามารถใช้การเข้ารหัสข้อ มูล หรื อที่เรี ยกว่า
Digital Rights Management (DRM) เข้ามาเพือ่ ป้ องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ดงั กล่าวได้
ส่วนสตรี มมิ่งมีเดียมีลกั ษณะการส่งข้อมูลแบบเรี ยลไทม์ โดยเมื่อผูช้ มเข้าไปเยีย่ มชมแล้วคลิก
ลิงค์เพือ่ ต้องการชมหรื อฟั งสตรี มมิงมีเดียที่ได้จดั เตรี ยมไว้ เพียงไม่กี่วินาทีต่อมาผูช้ มก็จะสามารถ
รับชมหรื อรับฟั งสตรี มมิ่งมี เดียที่ตอ้ งการโดยไม่ตอ้ งรอ ทั้งนี้ เนื่ องจากข้อมูล ที่ถูกส่ งไปยังเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ของผูช้ มแบบสตรี มมิ่งจะถูกลบทิ้งไปหลังจากแสดงผล
ดังนั้น จึงไม่ มี การจัดเก็บข้อ มู ลลงฮาร์ ดดิสก์ ทาให้สามารถป้ องกันการละเมิดลิ ขสิ ทธิ์ ได้
(พีระพงศ์ แจ่มรังษี, 2547) ด้วยความสามารถในการโต้ตอบกับผูช้ มขณะรับชมสตรี มมิ่งมีเดีย ส่ งผล
ให้สตรี มมิ่งได้รับความนิ ยมในปั จจุบนั เป็ นอย่างมาก นอกจากนี้ ข้อมูลสตรี มมิ่งมีเดียยังได้รับการ
ป้ องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ดว้ ยขั้นตอนการเผยแพร่ ที่ซบั ซ้อน ทาให้ไม่สามารถคัดลอกข้อมูลที่กาลัง
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เผยแพร่ อยูไ่ ด้ สตรี มมิ่งมีเดียจึงเป็ นที่นิยมของผูผ้ ลิตมิลติมีเดียอีกด้วย จากที่กล่าวมา สามารถสรุ ป
ความแตกต่างของการส่งผ่านไฟล์สตรี มมิ่งมีเดียและการดาวน์โหลดได้ดงั ตารางที่ 2-1
ตารางที่ 2-1 ความแตกต่างระหว่างการส่งผ่านไฟล์สตรี มมิ่งมีเดียและการดาวน์โหลดไฟล์
การส่ งผ่ านไฟล์สตรีมมิ่งมีเดีย
การดาวน์ โหลดไฟล์
1. สามารถแสดงผลแบบเรี ยลไทม์ได้
1. ไม่สามารถแสดงผลแบบเรี ยลไทม์ได้
2. ควบคุ ม การแสดงผลได้ในขณะที่ ทาการ 2. ต้องรอดาวน์โหลดไฟล์เสร็ จสิ้ นก่อน จึงจะ
ส่งผ่านข้อมูล
แสดงผลได้
3. ป้ องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ได้อย่างครอบคลุม 3. ต้องทาการป้ องกันการละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์ ด้วย
DRM
4. ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลลงบนฮาร์ดดิสก์
4. ต้องจัดเก็บข้อมูลลงบนฮาร์ดดิสก์
5. ขั้นตอนการเผยแพร่ ไฟล์ขอ้ มูลซับซ้อน
5. เตรี ยมไฟล์สาหรับดาวน์โหลดได้ง่ายมาก
2.3.3 ลักษณะการส่งตรี มมิ่งมีเดีย
ลักษณะการส่งสตรี มมิ่งมีเดียที่ได้รับความนิยมในปั จจุบนั สามารถจาแนกเป็ น 3 ลักษณะ คือ
โปรเกรสซี ฟ ดาวน์ โ หลด (Progressive Download) ออนดี ม านด์ (On-Demand Files) และ
การถ่ายทอดสด (Live Broadcasting)
2.3.3.1 โปรเกรสซีฟ ดาวน์โหลด (Progressive Download) เป็ นเทคโนโลยีที่เกิดจากการ
ผสมผสานวิธีการส่งข้อมูลแบบสตรี ม และการดาวน์โหลดเข้าด้วยกัน วิธีการนี้ เป็ นการดาวน์โหลด
ข้อมูลลงบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ของผูช้ ม ซึ่ งในระหว่างที่ดาวน์โหลดอยูน่ ้ นั ผูช้ มสามารถที่จะเล่น
หรื อแสดงผลได้ก่อนที่การดาวน์โหลดจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ เนื่องจากระบบได้มีการนาพื้นที่บางส่วน
ภายในหน่วยความจาชัว่ คราวของเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่เรี ยกว่า บัฟเฟอร์ (Buffer) มาใช้งานเพื่อเก็บ
พักข้อมูล แต่วิธีการนี้ มกั นิ ยมใช้กบั ไฟล์มลั ติมีเดียที่ไม่ใหญ่มากนัก ซึ่ งเหมาะสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการ
ถ่ า ยทอดและเผยแพร่ ไ ฟล์ ข ้อ มู ล ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง กว่ า ไฟล์ ส ตรี ม มิ่ ง มี เ ดี ย ทั่ว ไป โดยผ่ า นทาง
ช่องสัญญาณ (Bandwidth) ที่มีขนาดจากัด
2.3.3.2 ออนดีมานด์ (On-Demand Files) เป็ นวิธีการที่สามารถเรี ยกใช้งานได้ทนั ทีเมื่อ
ต้อ งการ โดยไฟล์เหล่ านี้ จะถู กเข้ารหัสในรู ปแบบที่เหมาะสมต่อ การแสดงผลแบบสตรี มมิ่ งแล้ว
นาไปจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้ทุกคนสามารถเรี ยกใช้งานพร้อมกันหลายคนในเวลาเดียวกัน
โดยแต่ละคนสามารถควบคุมรู ปแบบการทางานได้อิสระ ทั้งในเรื่ องของการหยุดแสดงผลชัว่ คราว
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(Pause) แสดงผลย้อนกลับ (Rewind) หรื อแม้กระทัง่ การแสดงผลซ้ า (Replay) ซึ่ งได้รับความนิ ยม
ใช้งานอย่างแพร่ หลาย
2.3.3.3 การถ่ายทอดสด (Live Broadcasting) แบบถ่ายทอดสดบนอินเทอร์เน็ต เป็ นการ
ถ่ายทอดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น โดยที่ผชู ้ มได้รับชมและฟั งเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้เป็ นปั จจุบนั
และทันท่วงที ด้วยวิธีการแปลงสัญญาณนาเข้าข้อ มู ล จากกล้อ งวิดีโอไปเป็ นข้อ มู ล ดิจิตอล แล้ว
ส่งผ่านข้อมูลเหล่านี้ในรู ปแบบของสตรี มมิ่งไปยังเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ ซึ่ งได้ทาการติดตั้งระบบบริ หาร
จัดการไว้แล้ว จากนั้นเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์จะทาการถ่ายทอดสด (Live Broadcasting) ไปยังเครื่ องผูช้ ม
ปลายทางได้พร้อม ๆ กันเป็ นจานวนมาก
2.3.4 กระบวนการพัฒนาสตรี มมิ่งมีเดีย
กระบวนการพัฒนาสตรี มมิ่งมีเดียแบ่งออกเป็ น 4 ขั้นตอนหลัก ประกอบด้วย ขั้นตอนการ
สร้างสื่ อ (Creation) ขั้นตอนการเข้ารหัส (Encoding) ขั้นตอนการประพันธ์สื่อ (Authoring) และ
ขั้นตอนการเผยแพร่ สื่อ (Serving) โดยมีรายละเอียดดังนี้ (พีระพงศ์ แจ่มรังษี, 2547)
2.3.4.1 ขั้นตอนการสร้างสื่ อ (Creation) เป็ นการสร้างสื่ อเพื่อใช้เป็ นเนื้ อ หาหรื อข้อมู ล
ข่าวสารในรู ปแบบมัล ติมีเดียให้เป็ นสตรี มมิ่งมี เดี ย ไม่ว่าจะเป็ นไฟล์เสี ยงและวิดีโอก็ตาม โดยมี
ลาดับขั้นตอนของกระบวนการสร้าง ดังนี้
ก) รวบรวมและจัดเก็บสื่อที่จะจัดทาเป็ นเนื้อหา หรื อข้อมูลข่าวสาร
ข) จัดทาสื่อตามข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมและจัดเก็บ ให้อยูใ่ นรู ปแบบของ
ไฟล์สตรี มมิ่งทั้งเสียงและวิดีโอ
ค) ทาการเผยแพร่ ไฟล์สตรี มมิ่งที่ได้จากการจัดทาสื่อ
สาหรับแหล่งข้อมูลมัลติมีเดียที่จะนามาใช้งานในรู ปแบบของสตรี มมิ่งมัลติมีเดียอาจนามาใช้
งานได้หลากหลายวิธีการ ตัวอย่างเช่น จากการบันทึกเสียงที่พดู ผ่านไมโครโฟน จากการบันทึกด้วย
กล้องวิดีโอ
2.3.4.2 ขั้นตอนการเข้ารหัส (Encoding) เป็ นขั้นตอนการเข้ารหัสด้วยวิธีการแปลงสื่ อ
มัล ติมีเดี ยที่ ไ ด้ผลลัพธ์จากขั้นตอนการสร้างสื่ อ ให้อ ยู่ในรู ปแบบสตรี ม มิ่ งมี เดี ยไฟล์ฟอร์ แมท
(Streaming Media File Format) โดยวิธีการเข้ารหัสในรู ปแบบสตรี มมิ่งมี เดียส่ วนใหญ่เป็ นไฟล์
เสียงและวิดีโอ
2.3.4.3 ขั้นตอนการประพันธ์สื่อ (Authoring) เป็ นขั้นตอนการประพันธ์สื่อ ที่ได้จาก
ผลลัพธ์ในขั้นตอนการเข้ารหัส แล้วนามาประกอบหรื อ ผสมผสานกับสื่ อ ชนิ ดอื่นด้วยเครื่ อ งมื อ
ตามที่ออกแบบก่อนนาไปถ่ายทอดหรื อเผยแพร่ ไปยังกลุ่มเป้ าหมายผ่านทางเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
ต่อไป
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2.3.4.4 ขั้นตอนการเผยแพร่ สื่อ (Serving) จากผลลัพธ์ที่ได้เป็ นชิ้นงานในรู ปแบบไฟล์
สตรี ม มิ่ งมี เดี ย จากขั้น ตอนการประพันธ์สื่อ แล้วนามาเผยแพร่ ไ ปยังกลุ่ ม เป้ าหมายที่เป็ นเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ของผูช้ มปลายทางผ่านระบบเครื อข่าย ซึ่ งในระหว่างการทางานในขั้นตอนนี้ เครื่ อ ง
เซิ ร์ ฟเวอร์ จ ะท าหน้า ที่ คอยให้บ ริ การแก่ เ ครื่ อ งผูช้ มตลอดระยะเวลาที่ เรี ย กใช้บ ริ ก าร โดยการ
วิเคราะห์ และตรวจสอบข้อ ผิดพลาดที่ เกิ ดขึ้น พร้อ มทั้งท าการปรั บแต่ง และแก้ไ ขข้อ ผิดพลาด
เหล่านี้ให้ทางานเป็ นปกติ
2.4 สถาปัตยกรรม .NET Framework และเทคโนโลยี ASP.NET
2.4.1 สถาปั ตยกรรม .NET Framework
สถาปั ตยกรรม .NET เป็ นสถาปั ตยกรรมพื้นฐานที่ใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ ลักษณะเด่น
ของสถาปั ตยกรรม .NET คือ สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาทุกภาษาที่ให้การสนับสนุ น
Common Language Specification (CIS) ของ .NET ซึ่ งเป็ นส่ วนช่วยให้นักพัฒนาสามารถเลือกใช้
ภาษาโปรแกรมใดในการพัฒนาก็ไ ด้ โดย .NET Framework จะมี เครื่ อ งมื อ ที่เรี ยกว่า Visual
Studio.NET เป็ น Integrated Development Environment (IDE) สาหรับการพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรมที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น มานั้น เมื่ อ ท าการแปรค าสั่ง แล้ว จะอยู่ใ นรู ป ของ Intermediate
Language ที่เรี ยกว่า MSDL (Microsoft Intermediate Language) โดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับ “ไบต์
โค้ด” ของ JAVA Platform นอกจากนั้นโปรแกรมที่พฒั นาขึ้นภายใต้สถาปั ตยกรรม .NET จะ
สามารถเรี ย กใช้โ ปรแกรมที่ถู กพัฒนาด้วยภาษาอื่ นได้ โดยภาษานั้นอยู่ภ ายใต้ม าตรฐาน CLS
เหมือนกัน
สถาปั ตยกรรม .NET สามารถสร้างแอพพลิเคชัน่ ได้หลายรู ปแบบ ได้แก่ Win Form Web
Form และ Web Service สาหรับ Win Form หรื อ Window Form นั้น เป็ นการพัฒนาโปรแกรมบน
วินโดวส์โดยทัว่ ไป Web Form คือ การพัฒนา Web Application ซึ่ งการพัฒนา Web Application
ด้วย .NET จะทาได้ดว้ ยวิธี drag-and-drop เช่นเดียวกับการพัฒนาโปรแกรมบนวินโดวส์ และใน
ส่วนของเว็บเซอร์วิสเป็ นการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ แบบใหม่ โดยมองแอพพลิเคชัน่ ในลักษณะของ
การบริ การ ที่สามารถถูกเรี ยกใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ทั้ง Win Form Web Form และ Web
Service นี้จะถูก Encapsulate ไว้ในรู ปของ คลาสเช่นเดียวกัน
โปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วย .NET จะมีการเรี ยกใช้ขอ้ มูลประเภทเดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าจะ
เป็ นการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C# .NET VB.NET หรื อภาษาใดก็ตาม ประเภทข้อมูลเหล่านี้ จะ
อยูใ่ นกลุ่มของคลาส Data และ XML เพือ่ ใช้ในการเรี ยกใช้ และจัดการฐานข้อมูล หรื อข้อมูลในรู ป
XML เช่น คลาส ADO.NET XML เป็ นต้น ส่วนชั้น Base Class เป็ นที่ร่วมของคลาสพื้นฐานต่าง ๆ
ซึ่งพัฒนาขึ้นมาให้สามารถเรี ยกใช้งานและพัฒนาต่อยอดเพิ่มเติมได้ ซึ่ ง Base Class นี้ ครอบคลุมถึง
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สิ่งที่จาเป็ นในการพัฒนาโปรแกรม เช่น การจัดการอินพุต เอาต์พตุ การจัดการข้อมูลชนิ ดสตริ ง การ
จัดการกราฟิ ก การจัดการเกี่ยวกับการปลอดภัยของระบบ
ในส่วนของ Common Language Runtime CLR) ถือเป็ นรากฐานของแพลตฟอร์ม .NET และ
มีหน้าที่ที่สาคัญ คือ Execution Engine ในการประมวลผลและจัดการโปรแกรมที่คอมไพล์ แล้วให้
ทางานได้บนระบบปฏิบตั ิการ Windows โดย CLR จะแปลโค้ดในรู ป MSIL ไปเป็ นคาสั่ง
ภาษาเครื่ อง โดยใช้เทคโนโลยีในการแปลงแบบ Just Intime (JIT) คือ การแปลเฉพาะส่ วนที่จะ
นามาใช้เท่านั้น หลังจากนั้นถ้าต้องการนาส่วนอื่น ๆ มาใช้ ก็สามารถทาการแปลเพิ่มในส่ วนนั้นได้
ซึ่ งช่วยให้โปรแกรมมีการทางานที่รวดเร็ วยิง่ ขึ้น เนื่ องจากไม่ ตอ้ งทาการรอกระบวนการแปลจน
เสร็จสิ้นถึงจะทางานได้ นอกจากนี้ CLR ยังทาหน้าที่ติดต่อกับระบบปฏิบตั ิการ จัดสรรหน่ วยความ
ให้กับโปรแกรมต่าง ๆ และทาการคืนหน่ วยความจาที่ไม่ ถูกใช้งานให้กบั ระบบ การจัดการกับ
ข้อผิดพลาด รวมถึงการดูแลเรื่ องความปลอดภัยให้กบั ระบบ (เรวัตร ธรรมาอภิรมย์, 2544)

ภาพที่ 2-2 สถาปั ตยกรรม .NET Framework
2.4.2 เทคโนโลยี ASP.NET (Active Server Page.Net)
ASP.NET ย่อมาจาก Active Server Pages.NET คือ เทคโนโลยีในการพัฒนาแอพพลิเคชัน่
สาหรับเว็บเพจ ที่พฒั นาขึ้นโดยบริ ษทั ไมโครซอฟท์เป็ นเทคโนโลยีที่ออกแบบเพื่อ ให้การทางาน
ด้านการสร้างแอพพลิเคชัน่ บนเว็บไซต์สามารถทาได้ง่ายขึ้น ASP.NET จะทางานในลักษณะเป็ น
โปรแกรมแปลภาษา (Interpreter) ที่ใช้มีการตีความเว็บเพจที่เขียนขึ้นมาโดยใช้ภาษา VBScript
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Jscript/JavaScript หรื อ C# ที่ประกอบด้วยส่ วนที่เป็ นการเขียนแบบ ASP.NET ซึ่ งบราวเซอร์ เช่น
Internet Explorer หรื อ Netscape Navigator ไม่สามารถนาไปแสดงผลได้ เมื่อ ASP ตีความภาษา
ส่ วนนี้ แล้วก็จะส่ งผลลัพธ์ไปเป็ นเอกสารที่อยูใ่ นรู ปแบบ HTML ไปยังบราวเซอร์จะนาส่ วนนี้ ไ ป
แสดงผลต่อไป
Web Server
Request .asp file
Browser

Scripting Engine

Script
HTML and Client-side
Active Server Page
ภาพที่ 2-3 การทางานของ Active Server Page

จุดเด่นของ ASP.NET (ASP+) สามารถจาแนกรายละเอียดได้ ดังนี้
2.4.2.1 ใช้ภาษาได้หลากหลายในการเขียนสคริ ปต์ จากเดิมที่สามารถใช้ได้เฉพาะภาษาที่
เป็ นสคริ ปต์ของ VBScript และ JScript แต่ใน ASP.NET สามารถที่จะใช้ภาษาที่มีรูปแบบของภาษา
นั้นในการพัฒนาได้ โดยในเบื้องต้นมี 3 ภาษา คือ C# VB.NET และ JScript.Net เป็ นมาตรฐาน
2.4.2.2 มี ความยืดหยุ่นในการพัฒนาโปรแกรมมากขึ้น โดยสามารถใช้ภาษาในการ
พัฒนา ASP.NET ได้มากกว่าหนึ่งภาษาภายในไฟล์เดียวกัน ทาให้สามารถเลื อกรู ปแบบของภาษาที่
ง่ายที่สุดในการพัฒนาแต่ละส่วนได้
2.4.2.3 มีรูปแบบและการใช้งานคอมโพเนนต์ที่ง่าย โดยรู ปแบบของคอมโพเนนต์จะ
เน้นไปที่ XML มากที่สุด และการใช้งานคอมโพเนนต์ใน ASP.NET สามารถอัพโหลดไฟล์ในส่ วน
ไดเร็คทอรี ที่ผดู ้ ูแลเซิร์ฟเวอร์ (Admin) กาหนด หลังจากนั้นคอมโพเนนต์จะทาการติดตั้งตัวเองโดย
อัตโนมัติ
2.4.2.4 มี ไลบรารี ให้เลือ กใช้ไ ด้มากขึ้นใน ASP เวอร์ชั่นก่อ น ๆ นั้นแอพพลิเคชั่น
บางอย่างสร้างได้ไม่สะดวก ต้องอาศัยคอมโพเนนต์ต่าง ๆ มากมาย แต่ใน ASP.NET นั้น ได้ทาการ
เพิม่ ไลบรารี ในส่วนเหล่านี้ให้กลายเป็ นพื้นฐานของการใช้งาน
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2.4.2.5 มีคอนโทรลทาให้การใช้งานในบางอย่างง่ายขึ้น เป็ นส่ วนพิเศษที่เพิ่มเติมมาจาก
ASP รุ่ นก่อน ที่ไม่มีส่วนที่เรี ยกว่า คอนโทรล ซึ่ งคอนโทรลนี้ สามารถช่วยในการสร้างเว็บไซต์ได้
ง่ายและมีประสิทธิภาพ
2.4.2.6 สามารถร้องขอข้อ มู ลจากเซิ ร์ฟเวอร์ ไ ด้ ซึ่ งใน ASP เวอร์ ชนั่ ก่ อ น ๆ นั้น
เซิร์ฟเวอร์สามารถร้องขอข้อมูลได้จากเครื่ องผูใ้ ช้เท่านั้น แต่ใน ASP.NET เครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์สามารถ
ร้องขอข้อมูลจากเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ดว้ ยกันได้
2.4.2.7 ง่ายต่อการหาจุดผิดพลาดในการเขียนโปรแกรม หากเป็ น ASP รุ่ นก่อนเวลาเกิด
ความผิดพลาด (error) เครื่ องจะบอกเป็ นความผิดพลาดชนิ ดใดบรรทัดไหน แต่ในASP.NET นี้
เครื่ องจะแสดงรายละเอียดที่มากขึ้นพร้อมแนวทางแก้ไขเพิม่ ขึ้น (ธวัชชัย สุริยะทองธรรม, 2548)
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงใช้สถาปั ตยกรรม .Net และเทคโนโลยี ASP.NET ดังกล่ าวในการพัฒนา
โปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกส์สาหรับสนับสนุนการจัดการความรู ้ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ซึ่ ง
ส่ ง ผลให้ ผู ้วิ จ ัย สามารถเลื อ กใช้ภาษาคอมพิ วเตอร์ ในการพัฒนาระบบได้หลากหลาย อี กทั้งมี
กระบวนการทางานที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบที่เร็วและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
2.5 ระบบจัดการฐานข้ อมูล Microsoft SQL Server
ระบบจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server (SQL) คือ โปรแกรมฐานข้อมูลที่ได้รับการ
พัฒนาให้เป็ นวิธีการในการบริ หารจัดการ และวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบครบวงจร ซึ่ งมีความสามารถใน
ด้านการให้บริ การสูง อีกทั้งการประมวลผลและการเข้าใช้ขอ้ มูล สามารถทาได้ตลอดเวลา มีความ
ปลอดภัย มีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถลดความซ้ าซ้อนในการจัดเก็บข้อ มูล ได้อย่างเป็ นขั้นตอน
(พงษ์พนั ธ์ ศิวลิ ยั , 2549)
2.5.1 รู ปแบบการทางานของ SQL การทางานของ SQL ผูใ้ ช้สามารถใช้คาสั่ง SQL กับระบบ
ฐานข้อมูล เพื่อสัง่ ให้ DBMS ทางานได้ 2 ลักษณะ คือ แบบโต้ตอบทันที (Interactive Mode) และ
แบบอยูร่ ่ วมกับภาษาอื่น (Embedded Mode)
2.5.1.1 แบบโต้ตอบทันที (Interactive Mode) การทางานของ SQL แบบโต้ตอบทันที
ผูใ้ ช้สามารถรันคาสั่ง SQL ได้โดยตรง ซึ่ งเป็ นการโต้ตอบกับระบบฐานข้อมูล ด้วยการพิมพ์คาสั่ง
และได้ผลลัพธ์ในทันที โดยส่วนใหญ่ การใช้คาสัง่ SQL ในรู ปแบบนี้ จะเน้นการทางานเพื่อการคิว
รี ขอ้ มูลที่ตอ้ งการขึ้นมาดูอย่างคร่ าว ๆ และใช้ทดสอบคาสัง่ SQL ที่พฒั นาขึ้นมา ว่ามีกระบวนการ
ทางานถูกต้องหรื อไม่ และใช้คาสั่ง SQL รู ปแบบโต้ตอบทันที สาหรับการจัดการกับฐานข้อมู ล
เช่น การสร้างตารางกาหนด Constraint หรื อ กาหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลให้กบั ผูใ้ ช้
2.5.1.2 แบบอยูร่ ่ วมกับภาษาอื่น (Embedded Mode) การทางานของ SQL แบบอยู่
ร่ วมกับภาษาอื่ นนั้น เป็ นการใช้คาสั่ง SQL ร่ วมกับโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาด้วยภาษาต่าง ๆ
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(Application Program) โดยเป็ นภาษาที่สามารถสนับสนุนการติดต่อและใช้งานฐานข้อมูล ซึ่ งคาสั่ง
SQL สามารถอยูป่ ะปนกับโค้ดของภาษาโปรแกรมนั้นได้ และจะถูกส่ งไปยังระบบฐานข้อมูล เพื่อ
ประมวลผลในขณะที่โปรแกรมดังกล่าวทางาน ดังนั้นคาสั่ง SQL ที่ใช้งานในแบบนี้ จึงถูกเรี ยกใช้
งานทุกครั้งที่โปรแกรมทางาน
2.5.2 ประเภทของคาสัง่ SQL รู ปแบบคาสัง่ ในภาษา SQL สามารถจาแนกตามลักษณะการ
ใช้งานเป็ น 3 ประเภท คือ คาสัง่ ที่ใช้กาหนดโครงสร้างข้อมูล (Data Definition Language) คาสั่งที่
ใช้จดั การข้อมู ล (Data Manipulation Language) และคาสั่งที่ใช้ควบคุ มระบบฐานข้อมู ล (Data
Control Language)
2.5.2.1 คาสั่งที่ใช้กาหนดโครงสร้างขอมูล (Data Definition Language) คาสั่งในกลุ่ม
นี้ สามารถใช้สาหรับสร้าง ลบ หรื อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของตาราง (Table) วิว (View) และอิน
เด็กซ์ (Index) โดย Data Definition Language (DLL) มีท้ งั หมด 3 คาสั่ง คือ CERATE ALTER
และ DROP
2.5.2.2 คาสัง่ ที่ใช้จดั การข้อมูล (Data Manipulation Language) เป็ นกลุ่มคาสั่งที่มีการ
ใช้งานมากที่สุด คาสั่งในกลุ่มนี้ สามารถแยกย่อยได้ 2 กลุ่ม คือ คาสั่งที่ใช้เรี ยกดูขอ้ มูล (Retrieval
Operation) และคาสัง่ ที่ใช้อพั เดตข้อมูล (Update Operation)
2.5.2.3 คาสั่งที่ใช้ควบคุ มระบบฐานข้อ มูล (Data Control Language) เป็ นคาสั่งที่
เกี่ ยวข้อ งกับการกาหนดสิ ทธิ ของผูใ้ ช้ ในการเข้าถึงทรัพยากรของระบบฐานข้อ มู ล โดยผูด้ ู แล
ระบบฐานข้อมูลจะใช้คาสัง่ ในกลุ่มนี้กาหนดสิทธิให้กบั ผูใ้ ช้แต่ละคน
สาหรับการใช้งานภาษา SQL เพือ่ จัดการข้อมูลในฐานข้อมูลเบื้องต้น ส่ วนใหญ่แล้วจะเป็ น
กลุ่มคาสัง่ DML เป็ นหลัก โดยที่ในบทความนี้ จะเป็ นการอธิบายการใช้งานกลุ่มคาสั่ง DML ที่มี
ความสาคัญ และใช้กนั อยูเ่ สมอ ประกอบไปด้วย 4 คาสัง่ คือ
DELETE ใช้สาหรับลบข้อมูลหรื อลบเรคคอร์ดในฐานข้อมูล
INSERT ใช้สาหรับเพิม่ ข้อมูลหรื อเพิม่ เรคคอร์ด เข้าไปในฐานข้อมูล
SELECT ใช้สาหรับเลือกข้อมูลหรื อเลือกเรคคอร์ด ที่ตอ้ งการจากฐานข้อมูล
UPDATE ใช้สาหรับแก้ไขข้อมูลหรื อแก้ไขเรคคอร์ดในฐานข้อมูล
2.6 กระบวนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จาเป็ นต้องมีการวางแผนการพัฒนาใช้ชดั เจนเพื่อให้ได้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีประสิ ทธิภาพ ดังนั้นกระบวนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จึงเป็ น
วิธีการสาหรับการวางแผนการพัฒนาระบบงาน เพือ่ ให้การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดาเนิ นไป
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ตามขั้นตอนของวงจรที่เรี ยกว่า วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) ซึ่ งเป็ น
วงจรที่แ สดงถึ ง กิ จ กรรมต่า ง ๆ โดยแบ่ง กระบวนการด าเนิ นการออกเป็ นแต่ล ะขั้น ตอน ตั้งแต่
ขั้นตอนการริ เริ่ มจนกระทัง่ ดาเนินการสาเร็ จ ซึ่ งแบ่งออกได้เป็ น 7 ขั้นตอน (โอภาส เอี่ยมสิ ริวงศ์,
2545) ดังแสดงในภาพที่ 2-4
Problem Definition

Maintenance

Analysis

Implementation

Design

Testing

Development

ภาพที่ 2-4 The Software Life Cycle
ในขณะที่แบบจาลองในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่นิยมใช้ในการพัฒนาระบบงานจนถึงปั จจุบนั
คือ แบบจาลองน้ าตก (Water Fall Model) เนื่ องจากในแต่ละขั้นตอนสามารถย้อนกลับไปแก้ไขใน
ขั้นตอนก่อนหน้าได้ โดยตามสภาพความเป็ นจริ งย่อมเกิดขึ้นได้ เมื่อนักวิเคราะห์ระบบอาจมองเห็น
ปั ญหาที่เกิดขึ้นภายหลังขั้นตอนนั้น ทาให้จาเป็ นต้องกลับไปแก้ไข ดังแสดงในภาพที่ 2-5
2.6.1 กาหนดปั ญหา (Problem Definition) ขั้นตอนการกาหนดปั ญหา (Problem Definition)
เป็ นขั้นตอนของการกาหนดขอบเขตปั ญหา การระบุสาเหตุของปั ญหาและแนวทางความเป็ นไปได้
ในการสร้างระบบใหม่ อาจเรี ยกอีกอย่างว่าขั้นตอนการศึกษาความเป็ นไปได้ (Feasibility Study)
โดยการกาหนดความต้องการ (Requirements) โดยการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และข้อมูล
การดาเนินงานต่าง ๆ จากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และจัดทาข้อกาหนด (Requirement Specification) ที่ชดั เจน
2.6.2 วิเคราะห์ (Analysis) ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis) เป็ นขั้นตอนของการนาข้อกาหนด
ที่ได้จดั ทาขึ้น จากขั้นตอนการกาหนดปั ญหา มาทาการวิเคราะห์ในรายละเอียด เพื่อ ให้ทราบว่า
ขั้นตอนการดาเนินงานจะประกอบด้วยรายละเอียดอะไรบ้าง และมีความเกี่ยวข้องหรื อสัมพันธ์กบั
สิ่ งใดบ้าง โดยการพัฒนาเป็ นแบบจาลองโลจิคอล (Logical Model) ซึ่ งประกอบด้วย แผนภาพ
กระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) พร้อมด้วยคาอธิบายและแบบจาลองข้อมูล (Data Model)
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2.6.3 ออกแบบ (Design) ขั้น ตอนการออกแบบ (Design) เป็ นขั้น ตอนของการพัฒ นา
แบบจาลองทางกายภาพ (Physical Model) โดยเริ่ มจากส่ วนของอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นามาพัฒนา อันได้แก่ การออกแบบข้อมูลนาเข้า (Input Design) ออกแบบ
ผลลัพธ์และรายการ (Output Design) ออกแบบผังระบบ (System Flowchart) ออกฐานข้อมู ล
(Database Design) รวมทั้งการจัดทาพจนานุ กรมข้อมูล (Data Dictionary) ออกแบบจอภาพในการ
ติดต่อกับผูใ้ ช้งาน (User Interface) และการสร้างต้นแบบของระบบ (Prototype) ทั้งนี้ ให้สอดคล้อง
กับผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์
2.6.4 พัฒนา (Development) ขั้นตอนการพัฒนา (Development) เป็ นขั้นตอนการพัฒนา
โปรแกรมระบบที่ได้ทาการวิเคราะห์และออกแบบในขั้นตอนก่อ นหน้านี้ ไว้ โดยพิจารณาเลือ ก
โปรแกรมที่ ใ ช้ใ นการพัฒ นาระบบงานและโปรแกรมช่ ว ยสนับ สนุ น อื่ น ๆ (Computer Aided
Software Engineering: CASE) ซึ่ งอาจจาเป็ นต้องใช้ เพื่ออานวยความสะดวกในการพัฒนาให้
เป็ นไปตามมาตรฐานเดี ยวกัน
ให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่ใช้งานอยู่ เพื่อ ใช้ในการสร้าง
ชุดคาสัง่ หรื อ เขียนโปรแกรม ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดที่ได้ทาการวิเคราะห์และออกแบบไว้
2.6.5 ทดสอบ (Testing) ขั้นตอนการทดสอบ (Testing) เป็ นขั้นตอนการทดสอบระบบงานที่
พัฒนาขึ้น โดยการทดสอบ 2 ส่ วนด้วยกันคือ การตรวจสอบรู ปแบบภาษาเขียน (Syntax) และการ
ตรวจสอบว่ า ตรงกับ ความต้อ งการหรื อ ไม่ ซึ่ งท าการทดสอบทั้ง ส่ ว นของ Verification และ
Validation ด้วยการจาลองกลุ่มข้อมูลขึ้นมาเพื่อตรวจสอบการทางานของระบบ ก่อนที่จะนาไปใช้
ในการปฏิบตั ิงานจริ ง ซึ่งพบข้อผิดพลาดก็จะกลับไปแก้ไขในขั้นตอนของการพัฒนาระบบงานใหม่
2.6.6 ติดตั้ง (Implementation) ขั้นตอนการติดตั้ง (Implementation) เป็ นขั้นตอนการติดตั้ง
ระบบเพือ่ ใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง ภายหลังจากการทดสอบจนมัน่ ใจได้ว่าระบบสามารถทางานได้
จริ งและตรงตามความต้องการ โดยรวมไปถึงการจัดทาคู่มือการใช้งาน
2.6.7 บารุ งรักษา (Maintenance) ขั้นตอนการบารุ งรักษา (Maintenance) เป็ นขั้นตอนการ
ปรับปรุ งแก้ไขระบบภายหลังจากมีการใช้งานจริ งแล้ว ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากความต้องการของผูใ้ ช้งาน
ที่เพิม่ ขึ้นซึ่งขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดที่ได้ตกลงกันไว้เบื้องต้น หรื ออาจเกิดปั ญหาของโปรแกรม (Bug)
ทาให้ตอ้ งมีการปรับปรุ งแก้ไขให้เป็ นไปตามความต้องการ
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ภาพที่ 2-5 The Water Fall Model (with iteration)
2.7 การทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การทดสอบโปรแกรม (Program Test) เป็ นงานที่ค่อนข้างยาก โดยความรู ้ที่จาเป็ นต้องใช้ใน
การทดสอบโปรแกรม คือ ความรู ้ในระบบงานและโปรแกรม ความเข้าใจถึงลักษณะการเชื่อมโยง
(link) ของโปรแกรมต่าง ๆ ในระบบงาน การเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงหน้าที่และความต้องการของ
ธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ฉันทวิท กุลไพศาล, 2535)
การตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของระบบงาน (Verification & Validation: V & V)
เป็ นกระบวนการที่ตอ้ งต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในตลอดช่วงระยะเวลาพัฒนาระบบจนถึงการติดตั้ง
และใช้ระบบได้จริ งในสภาพการทางานที่เป็ นจริ ง โดยเป็ นการตรวจสอบและประเมินว่าโปรแกรม
หรื อระบบงานที่สร้างขึ้นมานั้นตรงตามข้อกาหนดที่ตกลงกันหรื อไม่และโปรแกรมหรื อระบบงาน
นั้นตรงกับความคาดหวังหรื อความต้อ งการของผูใ้ ช้ระบบงานนั้นหรื อไม่ (โอภาส เอี่ ยมสิ ริวงศ์,
2545)
ดังนั้นผูอ้ อกแบบจึงต้องทาการทดสอบเชิงสถิติ (Statistical Testing) เพื่อประเมินผลความถี่
ของการใช้งานในส่ วนต่าง ๆ ของระบบ และยังเป็ นการประเมินความเชื่อถือได้ (Reliability) ของ
ระบบอี กด้วย รวมทั้งทาการทดสอบข้อ บกพร่ อ ง (Defect Testing) เพื่อ ตรวจสอบว่าระบบมี
ข้อบกพร่ องผิดพลาดที่จุดใดบ้าง
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โดยส่วนใหญ่การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะเป็ นการพัฒนาในลักษณะจากบนลงล่าง
(Top-down approach) แต่สาหรับวิธีการทดสอบโปรแกรมและระบบงานนั้นจะทาการทดสอบจาก
ล่างขึ้นบน (Bottom-up approach) คือการเริ่ มทดสอบจากส่ วนเล็กที่สุดในระบบก่อน แล้วจึงขยาย
การทดสอบขึ้นเรื่ อย ๆ จนกระทัง่ ทาการทดสอบระบบงานทั้งระบบสมบูรณ์
(ฉันทวิท กุลไพศาล, 2535) ดังแสดงในภาพที่ 2-6
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ภาพที่ 2-6 การทดสอบระบบงานจากล่างขึ้นบน (Bottom-up approach)
การทดสอบโมดู ล (Module Testing) เป็ นการทดสอบหน้า ที่ต่าง ๆ ของแต่ล ะโมดู ล ว่า
สามารถทางานได้อย่างถูกต้องหรื อไม่ โดยปกติแล้วเรามักถื อว่าแต่ละส่ วนเป็ นอิ สระสมบูรณ์ใน
ตัวเอง อันเนื่องมาจากข้อสมมติที่ว่าหากทุกโมดูลที่ได้รับการทดสอบแล้วถูกต้อง เมื่อนาโมดูลมา
ประกอบกันเป็ นโปรแกรมแล้ว โปรแกรมนั้นย่อมให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องด้วย
การทดสอบโปรแกรม (Program Testing ) เป็ นการทดสอบแต่และโปรแกรมในระบบว่า
ทางานถูกต้องหรื อไม่ โดยการจาลองข้อมูลเพื่อทดสอบโดยการใช้ขอ้ มูลปกติ (Normal Data) และ
ข้อ มู ล ที่ ผิ ด ปกติ (Abnormal Data) โดยเพิ่ ม ปริ ม าณข้อ มู ล ขึ้ น ตามล าดับ เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง
ประสิทธิภาพในการทางานของโปรแกรมรวมถึงข้อจากัดของโปรแกรม
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2.7.1 การทดสอบการเชื่อมโยงระหว่างโปรแกรม (Link Testing)
การทดสอบในขั้นนี้เป็ นการตรวจสอบการทางานร่ วมกันโปรแกรมว่าเมื่อนาโปรแกรมต่าง ๆ
ที่ได้มาปฏิบตั ิงานร่ วมกันแล้ว โปรแกรมยังคงปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและยังคงให้ขอ้ มูลที่ไม่
ผิดพลาด ในขั้นตอนนี้ยงั เป็ นการตรวจสอบด้วยว่าระบบสามารถรองรับและจัดการกับข้อมูลต่าง ๆ
ได้อ ย่างถูกต้องสมบูรณ์ และทางานได้ตรงตามข้อ กาหนดหรื อ ตามต้อ งการของผูใ้ ช้อ ย่างแท้จริ ง
หรื อไม่
2.7.2 การทดสอบระบบงาน (System Testing)
เป็ นการทดสอบการรวมกันของระบบงานย่อ ยซึ่ ง ทาให้เกิ ดเป็ นระบบใหญ่ท้ งั หมด เพื่อ
ตรวจสอบการทางานของระบบ ดังนั้นจึงเป็ นการค้นหาข้อผิดพลาดที่คาดไม่ถึงมาก่อน โดยที่เป็ น
ข้อผิดพลาดซึ่งเกิดจากการขัดแย้งกันระหว่างระบบย่อยต่าง ๆ นอกจากนี้ ยงั เป็ นการตรวจสอบด้วย
ว่า ระบบทั้งหมดทางานได้ตรงตามข้อกาหนดหรื อความต้องการของผูใ้ ช้อย่างแท้จริ งหรื อไม่
2.7.3 การทดสอบการยอมรับ (Acceptance Testing)
เป็ นการทดสอบขั้นสุดท้ายก่อนที่ระบบจะถูกยอมรับได้ว่าสามารถใช้งานได้จริ ง โดยทาการ
เปรี ยบเทียบระบบที่ไ ด้พฒั นาขึ้นกับแนวความคิดของผูใ้ ช้ระบบและฝ่ ายบริ หาร ซึ่ งรวมถึงความ
ต้องการของผูใ้ ช้ และการตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ระบบด้วย

บทที่ 3
วิธดี าเนินการวิจัย
วิธี การดาเนิ นการวิจ ัยในการพัฒนาระบบรวบรวมผลงานสัม มนานัก ศึ กษาคอมพิว เตอร์
แอนิเมชันเพือ่ เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ คณะผูว้ ิจยั ทาการกาหนดขั้นตอนวิธีการดาเนิ นงานวิจยั ในการ
วิเคราะห์และทาการออกแบบระบบตามรู ปแบบวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle :
SDLC) เพือ่ ให้ได้มาซึ่งระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถจาแนกขั้นตอนการดาเนิ นงานได้
ดังนี้
3.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูลของระบบ (System Requirement)
3.2 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
3.3 การออกแบบระบบ (System Design)
3.4 การพัฒนาระบบ (System Development)
3.5 การทดสอบระบบ (System Test)
3.6 การติดตั้งระบบและการประเมินผล (Deployment and Evaluation)
3.1 การศึกษาและเก็บรวบรวมข้ อมูลระบบ (System Requirement)

การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลระบบ เป็ นขั้นตอนแรกในการพัฒนาระบบ โดยทาการศึกษา
ระบบงานที่เกี่ ยวข้องกับการวิจยั และเก็บรวบรวมข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้องกับระบบ เพื่อนามาวิเคราะห์
และทาการพัฒนาระบบรวบรวมผลงานสัมมนานักศึกษาคอมพิวเตอร์แอนิ เมชันเพื่อเป็ นศูนย์กลาง
การเรี ยนรู ้ ให้มีกระบวนการทางานที่ครอบคลุมความต้องการของผูใ้ ช้ระบบต่อไป ขั้นตอนการศึกษา
และเก็บรวบรวมข้อมูลระบบ สามารถจาแนกขั้นตอนการดาเนินงานได้ ดังนี้
3.1.1 ศึกษาความเป็ นไปได้ของระบบ โดยทาการศึกษาถึงความต้องการพื้นฐานของผูใ้ ช้งานระบบ
และแนวโน้มในการพัฒนาโปรแกรมระบบให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
3.1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบ คณะผูว้ ิจยั จะดาเนิ นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในรู ปแบบวิดีโอที่บนั ทึกไว้ในรายวิชาสัมมนา ซึ่ งข้อมูลที่อยูใ่ นรู ปแบบวิดีโอถือเป็ น
ข้อมูลพื้นฐานในการนาเข้าสู่โปรแกรมระบบที่จะทาการพัฒนาขึ้น
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3.1.3 ศึกษาเครื่ องมื อที่ น ามาใช้พ ฒ
ั นาระบบและกาหนดเทคนิ คที่ จะน ามาใช้ในกระบวนการ
ทาการศึกษาเครื่ องมื อทั้งทางด้านซอฟต์แวร์ ด้านฮาร์ ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมระบบ
และทาการศึกษาเทคนิ ค กระบวนการในการแปลงไฟล์ขอ้ มู ลวิดีโอ รวมถึงศึกษาเทคโนโลยีทางด้าน
สตรี มมิ่งมีเดียที่คณะผูว้ จิ ยั นามาใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
3.1.4 กาหนดขอบเขตในการพัฒนาระบบ ในการวิจยั ครั้งนี้ คณะผูว้ ิจยั ได้ทาการกาหนดขอบเขตใน
การพัฒนาระบบ สามารถแสดงได้ในลักษณะของแผนผังระบบ (System Flowchart) ซึ่ งเป็ นการแสดง
ขั้นตอนการทางานโดยภาพรวมของระบบรวบรวมผลงานสัมมนานักศึกษาคอมพิวเตอร์แอนิ เมชัน
เพือ่ เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ ดังภาพที่ 3-1
Electronics Video System for Support Knowledge Management,
Ratchaphruek College

Login

Video
Management
Module

Add Video

Edit Video

Delete Video

Search Video

User Management
Module

Add New User
Account

Edit User Profile

Delete User
Account

View Video

Report
Management
Module

Select Report

Select Date Time

Print Report

Administrator?

Yes

No

Download Video

Logout

Log Module

ภาพที่ 3-1 แผนผังระบบรวบรวมผลงานสัมมนานักศึกษาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
เพือ่ เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้
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3.2 การวิเคราะห์ ระบบ (System Analysis)

การวิ เ คราะห์ ร ะบบรวบรวมผลงานสั ม มนานั ก ศึ ก ษาคอมพิว เตอร์ แ อนิ เ มชัน เพื่ อ เป็ น
ศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ โดยผูว้ จิ ยั พบว่าระบบรวบรวมผลงานสัมมนานักศึกษาคอมพิวเตอร์แอนิ เมชัน
เพือ่ เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้น้ นั สามารถจาแนกกระบวนการจัดการโปรแกรมระบบได้ดงั นี้
3.2.1 ส่วนจัดการการแสดงวิดีโอภาพ ส่วนจัดการการแสดงภาพมีกระบวนการดาเนิ นงานและ
จัดการเกี่ยวกับการแสดงผลของวิดีโอภาพ เช่น การค้นหารายชื่ อข้อมูลวิดีโอที่ตอ้ งการศึกษา การระบุ
เลือกช่วงเวลาที่ตอ้ งการรับชมวิดีโอ การกาหนดให้วิดีโอเริ่ มและจบการแสดงผล การปรับระดับเสี ยง
ที่ตอ้ งการรับฟัง โดยกระบวนการจัดการดังกล่าวจะถูกใช้งานโดยผูด้ ูแลระบบและผูใ้ ช้ทวั่ ไป
3.2.2 ส่ วนจัดการข้อ มูลวิดีโอภาพ ส่ วนจัดการข้อมูลวิดีโอภาพจะถู กใช้งานโดยผูด้ ูแลระบบ
ซึ่งสามารถจาแนกกระบวนการดาเนินงานและการจัดการภายในได้ดงั นี้
3.2.2.1 ส่วนการอัพโหลดวีดีโอเข้าระบบ เป็ นกระบวนการในการอัพโหลดข้อมูลวิดีโอที่ได้
จัดเตรี ยมเข้าสู่ระบบ
3.2.2.2 ส่วนการลบวีดีโอ เป็ นกระบวนการลบข้อมูลวิดีโอที่ไม่ตอ้ งการออกจากฐานข้อมูล
ของระบบ
3.2.2.3 ส่ วนการแก้ไ ขข้อ มู ล วีดีโ อ เป็ นกระบวนการจัด การเกี่ ย วกับการแก้ไ ขข้อ มู ล
ทัว่ ไปของวิดี โ อที่ ต ้อ งการน าเสนอ เช่ น ข้อ มู ล รายชื่ อ ข้อ มู ล หมวดหมู่ ข องวิดี โ อจ าแนกตาม
หน่วยงานที่ตอ้ งการนาเสนอข้อมูลวิดีโอดังกล่าว
3.2.3 ส่วนจัดการข้อมูลผูใ้ ช้ระบบ ส่วนจัดการข้อมูลผูใ้ ช้ระบบ มีกระบวนการดาเนิ นงานและ
จัดการเกี่ยวกับข้อมูลผูใ้ ช้ระบบ สามารถจาแนกได้ดงั นี้
3.2.3.1 ส่วนการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลผูใ้ ช้งาน เป็ นกระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเพิ่ม
การลบ และการแก้ไขข้อมูลผูใ้ ช้งานระบบ เช่น การเพิม่ ผูใ้ ช้งานระบบรายใหม่ การลบผูใ้ ช้งานออก
จากระบบ การแก้ไขข้อมูลพื้นฐานของผูเ้ ข้าใช้งานระบบ
3.2.3.2 ส่วนการจัดการระดับการใช้งาน เป็ นกระบวนการจัดการเกี่ยวกับระดับการเข้าใช้
งานระบบของผูใ้ ช้งาน ซึ่งเป็ นการกาหนดรู ปแบบของการเข้าถึงข้อมูลที่ตอ้ งการนาเสนอให้กบั ผูใ้ ช้
ในแต่ละระดับ เช่น การเข้าใช้งานระบบในระดับผูด้ ูแลระบบ จะมีความสามารถในการควบคุมและ
จัดการระบบได้มากกว่าการเข้าใช้งานระบบในระดับ ผูใ้ ช้ทวั่ ไป ซึ่ ง สามารถเข้า ใช้งานในส่ ว น
พื้นฐานของระบบเท่านั้น
3.2.3.3 ส่ วนการจัดการสิ ทธิ์การใช้งาน เป็ นกระบวนการในการจัดการเกี่ ยวกับสิ ทธิ์
การเข้าใช้งานระบบ เช่น การกาหนดสิ ทธิ์โดยอนุ ญาตให้เข้าใช้งานระบบหรื อไม่อนุ ญาตให้เข้าใช้
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งานระบบ ซึ่งเป็ นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและเป็ นการควบคุมการนาเสนอข้อมูล ระบบ
สาหรับกลุ่มเป้ าหมายเท่านั้น
3.2.4 ส่ วนจัดการข้อ มู ล ระบบ เป็ นส่ วนจัดการเกี่ ยวกับข้อ มูล พื้นฐานของระบบโดยผูด้ ู แล
ระบบ เช่น การกาหนดข้อความที่ตอ้ งการนาเสนอ การกาหนดการแสดงผลของข้อความ และวิดีโอ
ซึ่งเป็ นข้อมูลพื้นฐานของระบบ
3.3 การออกแบบระบบ (System Design)
จากการศึ กษาและวิเคราะห์ ขอ้ มู ลในเบื้ องต้นในการพัฒนาระบบรวบรวมผลงานสัม มนา
นักศึกษาคอมพิวเตอร์แอนิ เมชันเพื่อเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ ทาให้ทราบถึงขั้นตอนการทางานของ
ระบบข้อมู ลที่จะนาเข้าสู่ ระบบ บุคคลที่เกี่ ยวข้องกับระบบ สามารถอธิ บายโดยใช้แผนภาพ UML
(Unified Modeling Language) ซึ่ งเป็ นภาษาที่ใช้อธิ บายโมเดลที่แสดงให้เห็ นถึ งขั้นตอนการทางาน
ของระบบ ข้อมูลที่นาเข้าระบบ ข้อมูลออกจากระบบ และข้อมูลที่ไหลเวียนอยูภ่ ายในระบบ
3.3.1 Use-case Diagram ของระบบ แสดงผังข้อมูลที่เข้าสู่ ระบบ ข้อมูลที่ออกจากระบบและ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบภายนอก ยูสเคสไดอะแกรมของระบบรวบรวมผลงานสัมมนานักศึกษา
คอมพิวเตอร์แอนิ เมชันเพื่อเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ โดยจะแสดงความสัมพันธ์ของการตอบโต้
ระหว่างกลุ่มผูใ้ ช้กบั ระบบ รวมถึงทิศทางการไหลเวียนของข้อมูลที่เกิดขึ้นในลักษณะของแผนภาพ
และสัญลักษณ์ สามารถแสดงได้ดงั ภาพที่ 3-2
3.3.2 Use-Case Description ของระบบ แสดงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบงานและสิ่ งที่อยู่
ภายนอกระบบงานในลักษณะของคาอธิบาย จากภาพที่ 3-2 Use Case Diagram สามารถอธิบายถึง
รายละเอียดได้ดงั ตารางที่ 3-1 ถึง ตารางที่ 3-8
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ภาพที่ 3-2 Use Case Diagram ระบบรวบรวมผลงานสัมมนา
นักศึกษาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันเพือ่ เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้
ตารางที่ 3-1 Use-Case Description: Login
Use Case Name: Login
Actors:
ผูด้ ูแลระบบ ผูใ้ ช้ทวั่ ไป
Description:
เป็ นยูสเคสที่ใช้อธิบายการเข้าสู่ระบบของผูด้ ูแลระบบ ผูใ้ ช้ทวั่ ไป เมื่อกรอก
ชื่ อผูใ้ ช้ และใส่ รหัสผ่านแล้ว ระบบจะตรวจสอบว่าถู กต้อ งหรื อ ไม่ ถ้า
ถูกต้องก็จะสามารถเข้าสู่ระบบได้
Pre-conditions:
เข้าเว็บไซต์ของระบบ
Post-conditions:
แสดงหน้าจอสาหรับผูใ้ ช้ทวั่ ไป
ส่วนของการแสดงวิดีโอภาพ ซึ่งผูใ้ ช้สามารถค้นหาและรับชมได้
แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลของระบบของผูด้ ูแลระบบ
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Normal Flow:

Exceptions:

1. ส่วนของการแสดงวีดีโอภาพ
2. ส่วนของการจัดการข้อมูลวีดีโอภาพ
2.1 ส่วนที่เป็ นการอัพโหลดวีดีโอเข้าระบบ
2.2 ส่วนที่เป็ นการลบวีดีโอ
2.3 ส่วนที่เป็ นการแก้ไขข้อมูลวีดีโอ
2.4 ส่วนที่เป็ นการจัดการข้อมูลของวีดีโอ
3. ส่วนของการจัดการข้อมูลผูใ้ ช้
3.1 ส่วนที่เป็ นการเพิม่ ข้อมูลผูใ้ ช้
3.2 ส่วนที่เป็ นการลบข้อมูลผูใ้ ช้งาน
3.3 ส่วนที่เป็ นการแก้ไขข้อมูลผูใ้ ช้งาน
3.4 ส่วนที่เป็ นการจัดการ การใช้งานของผูใ้ ช้
4. ส่วนของการจัดการข้อมูลระบบ
4.1 ส่วนของการจัดการข้อความต่างๆ ที่ปรากฏบนระบบ
4.2 ส่วนของการจัดการที่เกี่ยวข้องกับระบบ
1. ผูด้ ูแลระบบ และผูใ้ ช้ทวั่ ไป กรอก “รหัสผูใ้ ช้” และ“รหัสผ่าน” กดปุ่ ม
“เข้าสู่ระบบ”
2. ระบบตรวจสอบความถูกต้อง
3. แสดงหน้าจอหลักการใช้งานระบบ
ถ้าผูด้ ู แลระบบ และผูใ้ ช้ทวั่ ไป กรอก ”รหัส ผูใ้ ช้” และ ”รหัสผ่า น” ไม่
ถูกต้องระบบจะแสดงข้อความเตือน “ ข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุ ณากรอกข้อมูล
ให้ถูกต้องอีกครั้ง ”

ตารางที่ 3-2 Use-Case Description: Video Viewer
Use Case Name: Video Viewer
Actors:
ผูด้ ูแลระบบ ผูใ้ ช้ทวั่ ไป
Description:
เป็ นยูสเคสที่ใช้อธิบายการแสดงวีดีโอภาพที่อยูใ่ นระบบ แยกตามหมวดหมู่
ที่ได้จดั การไว้
Pre-conditions:
เข้าเว็บไซต์ของระบบ ผ่านการตรวจสอบรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่
ระบบเรี ยบร้อยแล้ว
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Post-conditions:

Normal Flow:

Exceptions:

แสดงหน้าจอสาหรับผูใ้ ช้ทวั่ ไปและผูด้ ูแลระบบ ประกอบด้วย
1. ส่วนของการแสดงวิดีโอภาพ
2. ส่วนของการค้นหาวีดีภาพ
3. ส่วนของการดาวน์โหลดวีดีภาพ
1. ผูด้ ูแลระบบ และผูใ้ ช้ทวั่ ไป ค้นหาหรื อเลือกวีดีโอภาพที่ตอ้ งรับชม
หรื อดาวน์โหลด
2. ระบบตรวจสอบความถูกต้อง
3. แสดงข้อมู ลหรื อ ดาวน์โหลดวีดีโอภาพที่ทาการเลื อก และทาการ
เก็บสถิติการเข้ารับชมวีดีโอภาพ
-

ตารางที่ 3-3 Use-Case Description: Video Comment
Use Case Name: Video Comment
Actors:
ผูด้ ูแลระบบ ผูใ้ ช้ทวั่ ไป
Description:
เป็ นยูสเคสที่ใช้อธิบายการแสดงความคิดเห็นของวีดีโอภาพที่อยูใ่ นระบบ
Pre-conditions:
เข้าเว็บไซต์ของระบบ ผ่านการตรวจสอบรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่
ระบบเรี ยบร้อยแล้ว
Post-conditions:
แสดงหน้าจอสาหรับผูใ้ ช้ทวั่ ไปและผูด้ ูแลระบบ ประกอบด้วย
1. ส่วนของการแสดงความคิดเห็นต่างๆ
2. ส่วนของการบันทึกความคิดเห็น
Normal Flow:
1. ผูด้ ูแลระบบ และผูใ้ ช้ทวั่ ไป ค้นหาหรื อเลือกวีดีโอภาพที่ตอ้ ง
แสดงความคิดเห็น
2. ระบบตรวจสอบความถูกต้อง
3. แสดงข้อมูลความคิดเห็นในวีดีโอที่รับชม
Exceptions:
ตารางที่ 3-4 Use-Case Description: Video Management
Use Case Name: Video Management
Actors:
ผูด้ ูแลระบบ
Description:
เป็ นยูสเคสที่ ใช้อ ธิ บ ายการจัดการการแสดงวีดี โอภาพ โดยผูด้ ู แลระบบ
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Pre-conditions:
Post-conditions:

Normal Flow:

Alternate Flow
Exceptions:

สามารถเพิม่ ลบ แก้ไขข้อมูลวีดีโอภาพ รวมถึงการจัดหมวดหมู่ของวีดีโอ
ภาพ
เข้าเว็บไซต์ของระบบ ผ่านการตรวจสอบรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่
ระบบเรี ยบร้อยแล้ว
แสดงหน้าจอสาหรับผูด้ ูแลระบบ ประกอบด้วย
1. ส่วนของการจัดการเกี่ยวกับการเพิม่ ลบ แก้ไข วีดีโอภาพ
2. ส่วนของการค้นหาวีดีโอภาพ
3. ส่วนของการจัดการผูบ้ รรยายหรื อวิทยากร
4. ส่วนของการจัดหมวดหมู่ของวีดีโอภาพ
1. ผูด้ ูแลระบบ ค้นหาหรื อเลือ กวีดีโอภาพที่ตอ้ งการลบ แก้ไ ข หรื อ
เพิม่ วีดีโอภาพ
2. ระบบตรวจสอบความถูกต้อง
3. แสดงข้อมูลวีดีโอภาพที่ทาการเลือก หรื อเพิม่
4. แสดงผลของการทางาน
ถ้าผูแ้ ลระบบต้องการลบข้อมูล กดปุ่ ม”ลบข้อมูล” และยืนยันการลบข้อมูล
ถ้าผูด้ ูแลระบบต้องการแก้ไขข้อมูล กดปุ่ ม “แก้ไข” เพือ่ ทาการแก้ไขข้อมูล
ถ้าผูด้ ูแลระบบกรอกข้อมูลซ้ ากับที่มีอยูใ่ นฐานข้อมูล ระบบจะทาการเตือน
และยกเลิกการเพิม่ ลบ แก้ไข ข้อมูล

ตารางที่ 3-5 Use-Case Description: Video Profile
Use Case Name: Video Profile
Actors:
ผูด้ ูแลระบบ
Description:
เป็ นยูสเคสที่ใช้อธิบายการจัดการข้อมูลของวีดีโอภาพโดยเฉพาะ โดยผูด้ ูแล
ระบบ สามารถ แก้ไขข้อมูลวีดีโอภาพ รวมถึงกาหนดหมวดหมู่ของวีดีโอ
ภาพ
Pre-conditions:
ผ่านส่วนของการจัดการการแสดงวีดีโอภาพ โดยเลือกวีดีโอภาพที่ตอ้ งการ
จัดการ
Post-conditions:
แสดงหน้าจอสาหรับผูด้ ูแลระบบ ประกอบด้วย
1. ส่วนของการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลวีดีโอภาพ
2. ส่วนของการจัดหมวดหมู่ของวีดีโอภาพ
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Normal Flow:

Alternate Flow
Exceptions:

1. ผูด้ ูแลระบบ เลือกวีดีโอภาพที่ตอ้ งการแก้ไข ข้อมูล
2. ผูด้ ูแลระบบแก้ไขข้อมูลตามที่ตอ้ งการ
3. ระบบตรวจสอบความถูกต้อง
4. แสดงผลของการทางาน
ถ้าผูแ้ ลระบบต้องการยกเลิกการแก้ไขข้อมูล กดปุ่ ม”ยกเลิก”
ถ้าผูด้ ูแลระบบต้องการแก้ไขข้อมูล กดปุ่ ม “ตกลง” เพือ่ ทาการแก้ไขข้อมูล
ถ้าผูด้ ูแลระบบกรอกข้อมูลซ้ ากับที่มีอยูใ่ นฐานข้อมูล ระบบจะทาการเตือน
และยกเลิกการ แก้ไข ข้อมูล

ตารางที่ 3-6 Use-Case Description: System Management
Use Case Name: System Management
Actors:
ผูด้ ูแลระบบ
Description:
เป็ นยูส เคสที่ ใ ช้อ ธิ บ ายการจัด การข้อ มู ล ของระบบ โดยผู ้ดู แ ลระบบ
สามารถ แก้ไ ข ข้อ มู ลระบบ เช่ น ข้อ ความที่ปรากฏบนระบบ การแสดง
ข้อความ วีดีโอภาพ เป็ นต้น
Pre-conditions:
เข้าเว็บไซต์ของระบบ ผ่านการตรวจสอบรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่
ระบบเรี ยบร้อยแล้ว
Post-conditions:
แสดงหน้าจอสาหรับผูด้ ูแลระบบ ประกอบด้วย
1. ส่วนของการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลระบบ
2. ส่วนของการจัดการแสดงข้อความ วีดีโอภาพ
Normal Flow:
1. ผูด้ ูแลระบบ แก้ไข ข้อมูล ที่ตอ้ งการ
2. ระบบตรวจสอบความถูกต้อง
3. แสดงผลของการทางาน
Alternate Flow
ถ้าผูแ้ ลระบบต้องการยกเลิกการแก้ไขข้อมูล กดปุ่ ม”ยกเลิก”
ถ้าผูด้ ูแลระบบต้องการแก้ไขข้อมูล กดปุ่ ม “ตกลง” เพือ่ ทาการแก้ไขข้อมูล
Exceptions:
-
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ตารางที่ 3-7 Use-Case Description: User Management
Use Case Name: User Management
Actors:
ผูด้ ูแลระบบ
Description:
เป็ นยูส เคสที่ ใ ช้อ ธิ บ ายการจัด การข้อ มู ล ของผูใ้ ช้ง าน โดยผูด้ ู แ ลระบบ
สามารถเพิม่ ลบ แก้ไข ข้อมูลผูใ้ ช้งาน กาหนดระดับและสิทธิ์การใช้งาน
Pre-conditions:
เข้าเว็บไซต์ของระบบ ผ่านการตรวจสอบรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่
ระบบเรี ยบร้อยแล้ว
Post-conditions:
แสดงหน้าจอสาหรับผูด้ ูแลระบบ ประกอบด้วย
1 ส่วนของการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลผูใ้ ช้งาน
2 ส่วนของการจัดการระดับการใช้งาน
3 ส่วนของการจัดการสิทธิ์การใช้งาน
Normal Flow:
1. ผูด้ ูแลระบบ เพิม่ ลบ แก้ไข ข้อมูลผูใ้ ช้ ที่ตอ้ งการ
2. ระบบตรวจสอบความถูกต้อง
3. แสดงผลของการทางาน
Alternate Flow
ถ้าผูแ้ ลระบบต้องการลบข้อมูล กดปุ่ ม”ลบข้อมูล”
ถ้าผูด้ ูแลระบบต้องการแก้ไขข้อมูล กดปุ่ ม “แก้ไข” เพือ่ ทาการแก้ไขข้อมูล
ถ้าผูด้ ูแลระบบต้องการแก้ไขข้อมูล กดปุ่ ม “เพิม่ ” เพือ่ ทาการเพิม่ ข้อมูล
Exceptions:
ถ้าผูด้ ูแลระบบกรอกข้อมูลซ้ ากับที่มีอยูใ่ นฐานข้อมูล ระบบจะทาการเตือน
และยกเลิกการเพิม่ ลบ แก้ไข ข้อมูลผูใ้ ช้งาน

ตารางที่ 3-8 Use-Case Description: Video Lecturer
Use Case Name: Video Lecturer
Actors:
ผูด้ ูแลระบบ
Description:
เป็ นยูสเคสที่ใช้อธิบายการจัดการข้อมูลของผูบ้ รรยาย หรื อวิทยากรในวีดีโอ
โดยผูด้ ูแลระบบ สามารถเพิม่ ลบ แก้ไข ข้อมูลผูบ้ รรยาย
Pre-conditions:
เข้าเว็บไซต์ของระบบ ผ่านการตรวจสอบรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่
ระบบเรี ยบร้อยแล้ว
Post-conditions: แสดงหน้าจอสาหรับผูด้ ูแลระบบ ประกอบด้วย
1. ส่วนของการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลผูบ้ รรยายหรื อวิทยากร

33

Normal Flow:

Alternate Flow

Exceptions:

1. ผูด้ ูแลระบบ เพิม่ ลบ แก้ไข ข้อมูลผูบ้ รรยาย ที่ตอ้ งการ
2. ระบบตรวจสอบความถูกต้อง
3. แสดงผลของการทางาน
ถ้าผูแ้ ลระบบต้องการลบข้อมูล กดปุ่ ม”ลบข้อมูล”
ถ้าผูด้ ูแลระบบต้องการแก้ไขข้อมูล กดปุ่ ม “แก้ไข” เพือ่ ทาการแก้ไขข้อมูล
ถ้าผูด้ ูแลระบบต้องการแก้ไขข้อมูล กดปุ่ ม “เพิม่ ” เพือ่ ทาการเพิม่ ข้อมูล
ถ้าผูด้ ูแลระบบกรอกข้อมูลซ้ ากับที่มีอยูใ่ นฐานข้อมูล ระบบจะทาการเตือน
และยกเลิกการเพิม่ ลบ แก้ไข ข้อมูลผูบ้ รรยาย

3.3.3 ผังลาดับการทางานของโมดูลภายในระบบ (Sequence Diagram) ผังลาดับแสดงการทางาน
ของโมดูลภายในระบบรวบรวมผลงานสัมมนานักศึกษาคอมพิวเตอร์แอนิ เมชันเพื่อเป็ นศูนย์กลาง
การเรี ยนรู ้ แสดงถึงขั้นตอนการทางานและลาดับของการสื่อสารภายในโมดูล สามารถแสดงผังลาดับการ
ทางานของระบบที่ทาการพัฒนาขึ้นได้ ดังนี้
3.3.3.1 Sequence Diagram ของ Login ผูใ้ ช้งานระบบจะต้องกรอก Username และ
Password เข้าสู่ระบบ เพือ่ ทาการตรวจสอบการเข้าใช้งานและกาหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ โดยระบบ
จะดาเนินการตรวจสอบจากฐานข้อมูลว่าถูกต้องหรื อไม่ และแจ้งผลกลับไปสู่ผใู ้ ช้งาน 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 Sequence Diagram ของ Login
3.3.3.2 Sequence Diagram ของ Video View ผูใ้ ช้งานระบบจะต้องเลือกวีดีโอภาพที่
ต้องการรับชมหรื อค้นหาวีดีโอภาพที่ตอ้ งการ ระบบจะทาการค้นหาวีดีโอที่ตอ้ งการและแสดงเป็ น
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รายการให้ผใู ้ ช้เลือก เมื่อผูใ้ ช้ทาการเลือกเรี ยบร้อย ระบบจะทาการติดต่อไปยังฐานข้อมูลเพื่ออ่าน
ข้อมูลวีดีโอภาพ และแสดงให้ผใู ้ ช้รับชมต่อไป ดังภาพที่ 3-4

Authen User

Video View Module

Video Database

Keyword to Search Video
Send Message to Search Video

Return Result
Show Result to User

Request to view Selected Video
Query Selected Video

Return Selected Video
Show Slected Video by Steaming data

ภาพที่ 3-4 Sequence Diagram ของ Video Viewer
3.3.3.3 Sequence Diagram ของ Video Comment ผูด้ ูแลระบบและผูใ้ ช้ จะเป็ นผูใ้ ช้งาน
ในส่ วนนี้ ซึ่ งจะแสดงข้อมู ลความคิดเห็นของวีดีโอที่กาลังรับชม ซึ่ งผูใ้ ช้ระบบจะต้อ งทาการใส่
ข้อมูลความคิดเห็นที่ตอ้ งการ และระบบจะทาการตรวจสอบความถูกต้องก่อนจะทาการบันทึกลง
ฐานข้อมูล ขณะเดียวกันก็แสดงความคิดเห็นในทันทีดว้ ย ดังภาพที่ 3-5
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Authen User

Video Comment Module

Video Database

Request to view Selected Video
Query Selected Video Comment
Return Video Comment Data
Show Selected Video Comment

Fill Video Comment
Store Video Comment

ภาพที่ 3-5 Sequence Diagram ของ Video Comment
3.3.3.4 Sequence Diagram ของ Video Management ผูด้ ูแลระบบจะเป็ นผูใ้ ช้งานในส่ วนนี้
ซึ่ งจะทาการจัดการเกี่ ยวข้อมู ลวีดี โอภาพ เช่ น เพิ่มหรื ออัพโหลดวีดี โอภาพ ลบวีดี โอภาพ จัดกลุ่ ม
กาหนดกลุ่ มของวีดี โอภาพ ซึ่ งผูด้ ู แลระบบจะต้องท าการใส่ ข ้อมู ลที่ ต ้องการและระบบจะท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องก่อนจะทาการบันทึกลงฐานข้อมูล ขณะเดียวกันก็จะแจ้งผลการบันทึกข้อมูลให้
ผูด้ ูแลระบบทราบ ดังภาพที่ 3-6
Authen User

Video Management Module

Video Database

Fill Information/Upload Video

Show Result

Checking
Upload Video to Storage

Save information to Database

Return result
Show Result

ภาพที่ 3-6 Sequence Diagram ของ Video Management
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3.3.3.5 Sequence Diagram ของ Video Profile ซึ่ งเป็ นส่ วนที่ใช้แสดงและจัดการข้อมูลของ
วีดีโอภาพโดยเฉพาะ ซึ่ งผูด้ ูแลระบบจะเป็ นผูใ้ ช้งานในส่ วนนี้ โดย ทาการแก้ไขข้อมูลของวีดีโอภาพที่
ต้องการ และระบบจะทาการตรวจสอบความถูกต้องก่อนจะทาการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล เมื่อบันทึก
ข้อมูลเสร็จหรื อล้มเหลวระบบจะแจ้งให้กบั ผูด้ ูแลระบบทราบ ดังภาพที่ 3-7
Authen User

Video Profile Module

Video Database

Fill Video Information

Checking

Show Result

Save information to Database
Return result
Show Result

ภาพที่ 3-7 Sequence Diagram ของ Video Profile
3.3.3.6 Sequence Diagram ของ System Management เป็ นส่ วนสาหรั บจัดการข้อมู ล
เกี่ยวกับระบบ เช่น การแสดงวีดีโอภาพ การแสดงข้อความ และข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบทั้งหมด โดยผูด้ ูแล
จะเป็ นผูใ้ ช้งานในส่ วนนี้ ซึ่ งสามารถแก้ไขตามความต้องการได้โดยจะทาการแก้ไขข้อมูลตามต้องการ
ระบบจะทาการตรวจสอบความถู กต้องก่ อนบันทึกข้อมู ลลงฐานข้อมู ล และจะแจ้งผลการดาเนิ นการ
ให้ผดู ้ ูแลระบบทราบ ดังภาพที่ 3-8
Authen User

System Management Module

System Database

Fill (Add Edit Delete) Information

Show Result

Checking
Save information to Database
Return result

Show Result

ภาพที่ 3-8 Sequence Diagram ของ System Management
3.3.3.7 Sequence Diagram ของ User Management เป็ นส่ วนส าหรั บจัดการข้อมู ล
ของผูใ้ ช้งานโดยผูด้ ู แลระบบ เช่ น การกาหนดสิ ทธิ์ การใช้งาน ระดับการใช้งาน หรื อเพิ่ม แก้ไข ลบ
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ข้อมูลของผูใ้ ช้งาน ซึ่ งต้องทาการกรอกข้อมูลที่ตอ้ งการเพิ่ม แก้ไขข้อมู ล ลบข้อมูล หรื อกาหนดสิ ทธิ์
การใช้งาน ระบบจะทาการตรวจสอบความถูกต้องก่อนจะทาการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล ดังภาพที่ 3-9
Authen User

User Management Module

User Database

Fill (Add Edit Delete) User Information

Checking

Show Result

set Permission to User
Save information to Database
Return result
Show Result

ภาพที่ 3-9 Sequence Diagram ของ User Management
3.3.3.8 Sequence Diagram ของ Lecturer Management ซึ่ งเป็ นส่ วนที่สาหรับจัดการข้อมูล
ของผูบ้ รรยายหรื อวิทยากรในวิดีโอ เช่น ชื่อ นามสกุล คาอธิบายเกี่ยวกับผูบ้ รรยาย สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ
ข้อมูลของผูบ้ รรยาย โดยจะใช้งานโดยผูด้ ูแลระบบ ซึ่ งจะต้องทาหน้าที่กรอกข้อมูลที่ตอ้ งการเพิ่ม แก้ไข
หรื อลบข้อมูล ระบบจะทาการตรวจสอบความถูกต้องก่อนจะทาการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล ดังภาพ
ที่ 3-10

Authen User

Lecturer Management Module

System Database

Fill (Add Edit Delete) Lecturer Information

Checking
Show Result
Save information to Database
Return result
Show Result

ภาพที่ 3-10 Sequence Diagram ของ User Management
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3.3.4 แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงวัตถุ (Class Diagram) แผนผังแสดงความสัมพันธ์
ของข้อมู ลเชิงวัตถุจะแสดงถึ งความสัมพันธ์ระหว่างคลาสที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นภายในระบบ
ดังภาพที่ 3-11

System Configuration

*
*

-ID
-Welcome_Text
-No_Video_to_Show
-News
+Edit()

1

*

*
Video Type
-ID
-Type_Name
+Add()
+Edit()
+Delete()

Person

Video

VideoGroup
-ID
-Group_Name
+Add()
+Edit()
+Delete()
+Search()

*

-ID
-Name
-Group
-Status
-Allow_Download
-Allow_View
-File_Path
-Title
-Duration
-Upload_Date
-Upload_Time
-Upload_By
-Tag
-Type
+Add()
+Edit()
+Delete()
+Search()

1

1
1

Admin

-ID
-FName
-LName
-Position
-Department
-Type
-Join_Date
-Login_Date
-Last_Login
-Status
-Username
-Password
-Level
-Permission
-Email
-Tel
-Image_Path
+Add()
+Edit()
+Delete()
+Search()

*

1
*

+Manage()

User
+View()

*

Statistic
*
Comment
-ID
-Video_ID
-Person_ID
-Comment_Description
-Comment_Date
-Comment_Time
+Add()
+Edit()
+Delete()

1
*
Lecturer
-ID
-Lecturer_Name
-Lecturer_description
+Add()
+Edit()
+Delete()

-ID
-VideoID
-PersonID
-View_Date
-View_Time
+Add()

*

1
Department
-ID
-Department_Name
-Tel
+Add()
+Edit()
+Delete()

ภาพที่ 3-11 Class Diagram ของระบบรวบรวมผลงานสัมมนา
นักศึกษาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันเพือ่ เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้
3.3.5 การกาหนดรายละเอียดของตารางข้อมูล (Data Dictionary) การกาหนดรายละเอียดของ
ตารางข้อมู ลมี จุดมุ่ งหมายเพื่อนาเอาแผนผังแสดงความสัมพันธ์ของข้อมู ลเชิ งวัตถุ (Class Diagram)
ที่ได้มาดาเนิ นการออกแบบ กาหนดรู ปแบบ และรายละเอียดให้อยูใ่ นรู ปแบบของโครงสร้างที่สามารถ
น าไปใช้ ในการสร้ างฐานข้อมู ล ของระบบ จากแผนผังแสดงความสั ม พันธ์ ของข้อ มู ล เชิ งวัต ถุ

39

(Class Diagram) ที่ทาการวิเคราะห์และออกแบบ ทาให้สามารถกาหนดรายละเอี ยดของตารางข้อมู ล
ที่ เกี่ ยวข้องในฐานข้อมู ลของระบบวิดี โอเล็ กทรอนิ กส์ ส าหรั บสนั บสนุ นการจัดการความรู ้ และ
ดาเนิ นการเขียนเป็ นพจนานุ กรมข้อมู ล (Data Dictionary) โดยสามารถจาแนกตารางที่ใช้ในการจัดเก็บ
ข้อมูลส่วนต่าง ๆ ดังนี้
ตารางที่ 3-9 พจนานุกรมข้อมูลบุคคล (Person)
ชื่อ
ชนิด
ขนาด
ID
integer
4
FName
nvarchar
20
LName
nvarchar
30
Position
nvarchar
50
Department
integer
4
Email
nvarchar
50
Tel
nvarchar
10
Type
nvarchar
50
Join_Ddate
Login_Date
Last_Login
Username
Password
Status

datetime
datetime
datetime
nvarchar
nvarchar
integer

10
10
10
20
20
1

Level

char

3

Permission

char

3

คาอธิบาย
รหัสผูใ้ ช้
ชื่อ
นามสกุล
ชั้นปี
สาขาวิชา
อีเมล์ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
ลักษณะผูใ้ ช้(อาจารย์
นักศึกษา อื่นๆ)
วันที่เริ่ มใช้งาน
วันที่เข้าระบบครั้งแรก
วันที่เข้าระบบครั้งสุดท้าย
ชื่อผูใ้ ช้
รหัสผ่าน
สถานะ
(ปกติ ลาออก ไม่ใช้งาน)
ระดับของผูใ้ ช้ (นักศึกษา
อาจารย์ ผูบ้ ริ หาร)
สิทธิ์การใช้งาน

หมายเหตุ
PK

FK
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ตารางที่ 3-10 พจนานุกรมข้อมูลสาขา (Department)
ชื่อ
ชนิด
ขนาด
ID
integer
4
Department_Name
nvarchar
50
Tel
nvarchar
10
ตารางที่ 3-11 พจนานุกรมข้อมูลวีดีโอภาพ (Video)
ชื่อ
ชนิด
ขนาด
ID
integer
4
Name
nvarchar
50
Group
integer
4
Status
integer
1
Allow_Download

integer

1

Allow_View

integer

1

File_Path
Title
Duration
Upload_Date
Upload_Time
Upload_By
Tag

nvarchar
nvarhar
integer
datetime
datetime
integer
nvarchar

100
100
4
10
10
4
50

Type

nvarchar

50

คาอธิบาย
รหัสสาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา
เบอร์โทรสาขา

หมายเหตุ
PK

คาอธิบาย
รหัสวีดีโอ
ชื่อวีดีโอที่จดั เก็บ
รหัสกลุ่มวีดีโอ
สถานะวีดีโอ
1 = ปกติ 0= ลบ
สถานะการอนุญาตให้
ดาวน์โหลด
1 = อนุญาต
0 = ไม่อนุญาต
สถานะการอนุญาตให้
รับชม
1 = อนุญาต
0 = ไม่อนุญาต
ที่อยูข่ องไฟล์วโี ดโอ
ชื่อของวีดีโอภาพ
ความยาวของวีดีโอ
วันที่อพั โหลด
เวลาที่อพั โหลด
ผูอ้ พั โหลด
คาดัชนีเพือ่ ช่วยในการ
ค้นหา
ประเภทวีดีโอ

หมายเหตุ
PK
FK

FK

FK
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ตารางที่ 3-12 พจนานุกรมข้อมูลกลุ่มวีดีโอภาพ (Video Group)
ชื่อ
ชนิด
ขนาด
คาอธิบาย
ID
integer
4
รหัสกลุ่ม
Group_Name
nvarchar
50
ชื่อกลุ่ม

หมายเหตุ
PK

ตารางที่ 3-13 พจนานุกรมข้อมูลประเภทวีดีโอ (Video Type)
ชื่อ
ชนิด
ขนาด
คาอธิบาย
ID
integer
4
รหัสประเภท
Type_Name
nvarchar
50
ชื่อประเภท

หมายเหตุ
PK

ตารางที่ 3-14 พจนานุกรมข้อมูลสถิติ (Statistic)
ชื่อ
ชนิด
ขนาด
ID
integer
4
Video_ID
integer
4
Person_ID
integer
4
View_Date
datetime
10
View_Time
datetime
10
ตารางที่ 3-15 พจนานุกรมข้อมูลระบบ (System Config)
ชื่อ
ชนิด
ขนาด
ID
integer
4
Welcome_Text
nvarchar
50
No_Video_to_Show
News

nvarchar

10

คาอธิบาย
รหัสสถิติ
รหัสวีดีโอภาพ
รหัสผูใ้ ช้งาน
วันที่รับชม
เวลาที่รับชม

หมายเหตุ
PK
FK
FK

คาอธิบาย

หมายเหตุ
PK

รหัส
ข้อความต้อนรับของ
ระบบ
จานวนวีดีโอที่แสดงต่อ
หน้า
ข่าวที่น่าสนใจ
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ตารางที่ 3-16 พจนานุกรมข้อมูลความคิดเห็น (Video Comment)
ชื่อ
ชนิด
ขนาด
คาอธิบาย
ID
integer
4
รหัส
Video_ID
integer
4
รหัสวีดีโอ
Person_ID
interger
4
รหัสผูใ้ ช้งาน
Comment_Description
nvarchar
1000
ความคิดเห็น
Comment_Date
nvarchar
20
วันที่
Comment_Time
nvarchar
20
เวลา
ตารางที่ 3-17 พจนานุกรมข้อมูลผูบ้ รรยาย (Video Lecturer)
ชื่อ
ชนิด
ขนาด
คาอธิบาย
ID
integer
4
รหัส
Lecturer_Name
nvarchar
50
ชื่อผูบ้ รรยาย
Lecturer_Description
nvarchar
1000
คาอธิบาย

หมายเหตุ
PK
FK
FK

หมายเหตุ
PK

3.4 การพัฒนาระบบ (System Development)
จากขั้นตอนการศึกษาข้อมูลในการพัฒนาระบบ ทาให้ทราบถึงวิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ
ในการพัฒนาระบบ ซึ่งในการพัฒนาระบบรวบรวมผลงานสัมมนานักศึกษาคอมพิวเตอร์แอนิ เมชัน
เพื่อ เป็ นศู น ย์ก ลางการเรี ย นรู ้ นั้น จะมี ก ารด าเนิ นการพัฒ นาตามแต่ ล ะขั้น ตอนโดยในขั้นตอน
การศึกษาข้อ มู ล นั้น จะเป็ นการศึกษาข้อ มู ล ที่มี ส่วนเกี่ ยวข้อ งในการพัฒนาระบบ และนาข้อ มู ล
เหล่านั้นมาทาการวิเคราะห์ เพือ่ ให้สามารถออกแบบกระบวนการทางานของระบบได้อย่างถูกต้อง
และมี ประสิ ทธิ ภาพในการพัฒนาระบบ ขั้นตอนการพัฒนาระบบนี้ เป็ นขั้นตอนที่นาข้อ มู ล จาก
ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลและขั้นตอนในการวิเคราะห์ขอ้ มูลมา ทาการพัฒนาระบบ โดยขั้นตอนการ
พัฒนาระบบจะใช้เครื่ องมือในการพัฒนาระบบตามเครื่ องมือที่ได้มีการศึกษา โดยใช้ภาษา C# โดย
ใช้เป็ นภาษาหลักในการพัฒนาระบบและเทคโนโลยี ASP.NET ร่ วมกับระบบฐานข้อมูล Microsoft
SQL Server ซึ่งจะใช้เป็ นระบบบริ หารจัดการข้อมูลของระบบ ประกอบกับการวิเคราะห์ออกแบบ
พัฒ นาส่ ว นติ ด ต่อ กับ ผูใ้ ช้ง านระบบให้มี ค วามสอดคล้อ งกับการวิเ คราะห์ อ อกแบบระบบตาม
กระบวนการพัฒนาระบบสามารถจาแนกการพัฒนาระบบเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
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3.4.1 ส่ วนการพัฒนาระบบส่ วนฐานข้อ มู ล การพัฒนาระบบส่ วนฐานข้อมู ลเป็ นการสร้าง
ฐานข้อมู ลภายในโปรแกรม Microsoft SQL Server ตามระบบฐานข้อมู ลที่ได้ทาวิเคราะห์และการ
ออกแบบไว้สาหรับระบบรวบรวมผลงานสัมมนานักศึกษาคอมพิวเตอร์แอนิ เมชันเพื่อเป็ นศูนย์กลาง
การเรี ยนรู ้ สามารถจาแนกขั้นตอนการดาเนินงานได้ ดังนี้
3.4.1.1 คณะผูว้ จิ ยั ทาการจัดเตรี ยมอุปกรณ์สาหรับบันทึกและจัดเก็บข้อมูลที่ตอ้ งนาเข้า
สู่โปรแกรม เช่น ข้อมูลในลักษณะวิดีโอ
3.4.1.2 คณะผูว้ ิจยั ทาการสร้างฐานข้อมูลระบบโดยใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server
ตามรู ปแบบที่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ
3.4.2 ส่ วนการพัฒนาระบบส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้งานระบบ ในส่ วนของการสร้างส่ วนติดต่อกับ
ผูใ้ ช้งานระบบรวบรวมผลงานสัมมนานักศึกษาคอมพิวเตอร์แอนิ เมชันเพื่อเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้
เป็ นการพัฒนาโปรแกรมในส่ วนของติดต่อกับผูใ้ ช้งาน (Graphic User Interface: GUI) โดยทาการ
ออกแบบหน้าจอ ให้เหมาะสมกับการใช้งานผ่านทางเว็บเบราเซอร์ดว้ ยการใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ
และชุดเครื่ องมือ Visual Studio.NET 2005 สามารถจาแนกขั้นตอนการดาเนินงานได้ ดังนี้
3.4.2.1 คณะผูว้ ิจยั ทาการสร้างหน้าจอที่ใช้สาหรับติดต่อกับผูใ้ ช้งานระบบ ตามรู ปแบบที่
ทาการออกแบบจากขั้นตอนการออกแบบระบบ
3.4.2.2 คณะผูว้ จิ ยั ทาการทบทวน และตรวจสอบการสร้างหน้าจอติดต่อกับผูใ้ ช้ เพื่อให้เกิด
ความถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้งาน
3.4.3 ส่ วนการพัฒนาระบบส่ วนโปรแกรมควบคุ มการท างาน ด าเนิ นการพัฒนาระบบส่ วน
โปรแกรมควบคุมการทางานในลักษณะ Web-Based Application สาหรับบริ หารจัดการข้อมู ลระบบ
รวบรวมผลงานสัมมนานักศึกษาคอมพิวเตอร์ แอนิ เมชันเพื่อ เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ โดยอาศัย
เทคโนโลยี ASP.NET พัฒนาด้วยภาษา C# ซึ่งมีการรองรับรู ปแบบการพัฒนาในลักษณะดังกล่าวได้เป็ น
อย่างดี สามารถจาแนกขั้นตอนการดาเนินงานได้ ดังนี้
3.4.3.1 คณะผูว้ จิ ยั ทาการวางแผนและจัดเตรี ยมซอฟต์แวร์ในการเขียนโปรแกรมระบบ
3.4.3.2 คณะผูว้ ิจยั ทาการเขียนโปรแกรมควบคุมการทางานของโปรแกรมระบบ เพื่อให้
โปรแกรมระบบที่ทาการพัฒนาขึ้นนั้น สามารถทางานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการอย่างครบถ้วนและ
ถูกต้อง
3.5 การทดสอบระบบ (System Test)
การทดสอบระบบเป็ นกระบวนการตรวจสอบข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ในการพัฒนาโปรแกรม
ระบบรวบรวมผลงานสัมมนานักศึกษาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันเพื่อเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ โดยแบ่ง
การทดสอบระบบได้ ดังนี้
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3.5.1 การทดสอบในแต่ละส่ วน (Unit Testing) เป็ นการทดสอบโปรแกรมในแต่ละส่ วน ตาม
โมดู ลต่าง ๆ ที่พฒั นาไว้ ซึ่ งคณะผูว้ ิจยั จะเป็ นผูท้ ดสอบเอง โดยจะทาการทดสอบโปรแกรมในแต่ละ
ส่วนเพือ่ หาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยมีการทดสอบในแต่ละส่วนดังนี้
3.5.1.1 การทดสอบลาดับการทางานของโปรแกรม
3.5.1.2 การทดสอบรวมดูการเชื่อมโยงระหว่างโปรแกรมกับปุ่ มควบคุมต่าง ๆ
3.5.1.3 การทดสอบความถูกต้องของข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอ
3.5.1.4 การทดสอบตั้งแต่เริ่ มโปรแกรม จนได้ผลลัพธ์
3.5.2 การทดสอบทั้งระบบ (System Testing) เป็ นกระบวนการทดสอบระบบตั้งแต่เริ่ มโปรแกรม
จนกระทัง่ ได้ผลลัพธ์ออกมาโดยคณะผูว้ ิจยั เพื่อทาการตรวจสอบหาข้อผิดพลาด และนาไปปรับปรุ ง
แก้ไขระบบต่อไป
3.5.3 การทดสอบการยอมรับระบบ (Acceptance Test) เป็ นการทดสอบโดยการให้กลุ่มตัวอย่าง
ทาการทดสอบระบบ ซึ่ งสามารถแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์
และผูใ้ ช้งานทัว่ ไป คือ นักศึกษาในสาขาคอมพิวเตอร์แอนิ เมชัน จากนั้นทาการประเมินความพึงพอใจที่
มีต่อระบบรวบรวมผลงานสัมมนานักศึกษาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันเพือ่ เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้
3.6 การติดตั้งระบบและการประเมินผล (Deployment and Evaluation)
การติดตั้งระบบและประเมินผล จัดเป็ นกระบวนการสุ ดท้ายในการพัฒนาระบบ สามารถจานวน
การดาเนินงานเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
3.6.1 การติดตั้งระบบ เมื่ อทาการพัฒนาระบบรวบรวมผลงานสัมมนานักศึกษาคอมพิวเตอร์
แอนิ เมชันเพื่อเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ และผ่านการทดสอบระบบเป็ นที่เรี ยบร้อย การดาเนิ นงานใน
ขั้นตอนต่อไป คือ การติดตั้งระบบที่พร้อมใช้ทางานจริ ง
3.6.2 การประเมินผล เมื่อระบบรวบรวมผลงานสัมมนานักศึกษาคอมพิวเตอร์แอนิ เมชันเพื่อ
เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ได้ทาการพัฒนา จนกระทัง่ เสร็จสมบูรณ์แล้ว ผูว้ จิ ยั จะทาการประเมินความ
พึงพอใจต่อระบบ โดยการใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการประเมินความพึงพอใจต่อระบบ
จากกลุ่มตัวอย่าง เมื่อกลุ่มตัวอย่างทาแบบประเมินความพึงพอใจเสร็ จเรี ยบร้อย คณะผูว้ ิจยั จะดาเนิ นการ
วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจที่ได้จากกลุ่ มตัวอย่าง โดยใช้หลักการทางสถิติ เพื่อสรุ ปผลการ
ประเมินว่า โปรแกรมที่ได้พฒั นาขึ้นมีความพึงพอใจใน อยูใ่ นระดับใด โดยพิจารณาความพึงพอใจใน
ด้านการติดต่อระหว่างโปรแกรมระบบกับผูใ้ ช้ระบบ ด้านการประมวลผลของโปรแกรม ด้านสิ ทธิ์และ
ความปลอดภัยของโปรแกรมระบบและด้านการตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้
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3.6.2.1 ประชากรและการคัดเลื อกกลุ่ มตัวอย่าง ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มุ่ งเน้นพัฒนา
ระบบรวบรวมผลงานสัมมนานักศึกษาคอมพิวเตอร์แอนิ เมชันเพื่อเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ โดยมี
ประชากรและการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
ก) ประชากรที่ใ ช้ใ นการวิจ ัย นัก ศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ แอนิ เมชัน คณะ
วิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยราชพฤกษ์ จานวน 45 คน
ข) การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการศึกษาสาหรับ
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เพื่อให้การดาเนิ นงานด้าน
การประเมินผลเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.6.2.2 สถิติที่ใช้ในการวิจยั สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์แบบสอบถามเพื่อประเมินความ
พึงพอใจระบบ คือ
ก) ค่าเฉลี่ย (Mean)
สูตร
กาหนดให้

x
x

n

x 

x
n

คือ ค่าเฉลี่ยรวมของหัวข้อที่ประเมิน
คือ ผลรวมของหัวข้อที่ประเมินที่ได้จากผูป้ ระเมิน
คือ จานวนกลุ่มตัวอย่างของผูป้ ระเมินทั้งหมด

ข) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สูตร
กาหนดให้ SD
x
x

x
n

SD =

( x  x ) 2
n

คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คือ ค่าเฉลี่ยรวมของหัวข้อที่ประเมิน
คือ ผลรวมของหัวข้อที่ประเมินที่ได้จากผูป้ ระเมินแต่ละท่าน
คือ ค่าเฉลี่ยรวมของหัวข้อที่ประเมิน
คือ จานวนกลุ่มตัวอย่างของผูป้ ระเมินทั้งหมดที่ประเมินงานวิจยั

3.6.2.3 เกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ
ของระบบได้กาหนดเกณฑ์ตามวิธีของไลเคอร์ท (Likert) โดยประกอบด้วยมาตรอันดับ (Rating Scale)
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เชิ งคุ ณภาพ 5 ระดับ และมาตรอันดับเชิ งปริ มาณ 5 ระดับด้วยกัน โดยจะให้คะแนนในแต่ละข้อตาม
ความเหมาะสมซึ่งมีลาดับตามความหมายของคะแนน ดังตารางที่ 3-18 และตารางที่ 3-19
ตารางที่ 3-18 เกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมินความพึงพอใจ
เกณฑ์การให้คะแนน
ความหมาย
5
มีความพึงพอใจต่อโปรแกรมที่พฒั นาในระดับดีมาก
4
มีความพึงพอใจต่อโปรแกรมที่พฒั นาในระดับดี
3
มีความพึงพอใจต่อโปรแกรมที่พฒั นาในระดับปานกลาง
2
มีความพึงพอใจต่อโปรแกรมที่พฒั นาในระดับน้อย
1
มีความพึงพอใจต่อโปรแกรมที่พฒั นาในระดับน้อยมาก
ตารางที่ 3-19 เกณฑ์การแปลความหมายของข้อมูล
ระดับเกณฑ์การให้คะแนน
เชิงคุณภาพ
เชิงปริ มาณ
ดีมาก
4.51 – 5.00
ดี
3.51 – 4.50
ปานกลาง
2.51 – 3.50
น้อย
1.51 – 2.50
น้อยมาก
1.00 – 1.50

ความหมาย
มีความพึงพอใจต่อโปรแกรมที่พฒั นาในระดับดีมาก
มีความพึงพอใจต่อโปรแกรมที่พฒั นาในระดับดี
มีความพึงพอใจต่อโปรแกรมที่พฒั นาในระดับปานกลาง
มีความพึงพอใจต่อโปรแกรมที่พฒั นาในระดับน้อย
มีความพึงพอใจต่อโปรแกรมที่พฒั นาในระดับน้อยมาก

3.7 สรุป
การพัฒนาระบบรวบรวมผลงานสัมมนานักศึกษาคอมพิวเตอร์แอนิ เมชันเพื่อเป็ นศูนย์กลาง
การเรี ยนรู ้ได้ทาการพัฒนาตามขั้นตอนการพัฒนาระบบ SDLC ซึ่ งมีกระบวนการที่มี แบบแผนและ
ขั้นตอน
การออกแบบระบบได้ท าการออกแบบตามแผนภาพ UML (Unified Modeling Language)
ซึ่ งเป็ นแผนภาพที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการทางานในแต่ละโมเดล ข้อมูลที่นาเข้า ข้อมูลที่ออกจาก
ระบบและข้อมูลที่ไหลเวียนอยูภ่ ายในระบบ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ Use Case Diagram, Use Case
Description, Sequence Diagram, Data Dictionary
ในส่ วนการพัฒนาระบบ คณะผูว้ ิจยั ทาการพัฒนาระบบโดยใช้เทคโนโลยี ASP.NET และพัฒนา
ระบบด้วยภาษา C# และใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server เมื่อทาการพัฒนาระบบเป็ นที่
เรี ยบร้อย ผูว้ ิจยั จะทาการทดสอบระบบโดยแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือ การทดสอบในแต่ละส่ วนของ
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ระบบ การทดสอบทั้งระบบซึ่ งเป็ นการทดสอบระบบโดยรวม และการทดสอบการยอมรับระบบโดย
กลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้งานจานวน 45 คน แล้วทาการประเมินผลโดยให้ผใู ้ ช้งานทาแบบสอบถามที่ ที่ใช้เป็ น
เครื่ องมื อในการประเมิ น เพื่อหาระดับความพึงพอใจต่ อระบบจากผูใ้ ช้งานระบบรวบรวมผลงาน
สัมมนานักศึกษาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันเพือ่ เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้

บทที่ 4
ผลการดาเนินงาน
การพัฒนาระบบรวบรวมผลงานสัมมนานักศึกษาคอมพิวเตอร์แอนิ เมชันเพื่อเป็ นศูนย์กลาง
การเรี ยนรู ้ เมื่อพัฒนาระบบเรี ยบร้อยแล้ว คณะผูว้ ิจยั ได้ทาการทดสอบกระบวนการทางานของระบบ
(System Testing) โดยคณะผูว้ ิจยั เป็ นผูท้ ดสอบ เพื่อทาการตรวจสอบหาข้อผิดพลาด และนาไปปรับปรุ ง
แก้ไขระบบ หลังจากนั้นได้ทาการทดสอบการยอมรับระบบ (Acceptance Test) ด้วยการทดสอบระบบ
โดยกลุ่มตัวอย่าง จานวน 45 คน และทาการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบ ซึ่ งผลการดาเนิ นงาม
สามารถแบ่งเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
4.1 ผลการพัฒนาระบบ
4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ
4.1 ผลการพัฒนาระบบ
ในการพัฒนาระบบรวบรวมผลงานสัมมนานักศึกษาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันเพือ่ เป็ นศูนย์กลาง
การเรี ยนรู ้ สามารถแสดงผลการพัฒนาระบบได้ดงั ต่อไปนี้
4.1.1 หน้าจอเข้าสู่ระบบ (Login)

ภาพที่ 4-1 หน้าจอการเข้าใช้งานระบบ
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หน้าจอเข้าสู่ ระบบ (Login) เป็ นหน้าจอในการเข้าใช้งานระบบ โดยผูใ้ ช้จะต้องกรอกชื่ อ
ผูใ้ ช้และรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ ระบบ ดังภาพที่ 4-1 ซึ่ งผูใ้ ช้งาน จะต้องทาการลงทะเบียนเพื่อสร้างชื่อ
ผูใ้ ช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) และต้องผ่านการอนุ ญาตให้เข้าใช้งานจากผูด้ ูแล
ระบบก่อน
4.1.2 หน้าจอลงทะเบียนผูใ้ ช้งาน (Register)

ภาพที่ 4-2 หน้าจอการลงทะเบียนเพือ่ รับสิ ทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ
หน้าจอลงทะเบียน (Register) เป็ นหน้าจอ ที่ให้ผใู ้ ช้งาน ทาการลงทะเบียนข้อมูล เพือ่ เข้าใช้
งานระบบ ดังภาพที่ 4-2 โดยผูใ้ ช้งานจะต้องทาการกรอกข้อมูล ดังนี้
4.1.2.1 ชื่อ – นามสกุล
4.1.2.2

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

4.1.2.3

อีเมล์แอดเดรส
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4.1.2.4

คณะ/หน่วยงานที่สงั กัด

4.1.2.5

รู ปภาพประจาตัว โดยจะต้องเป็ นไฟล์รูปชนิด jpg,gif ขนาด 150x150
pixel เท่านั้น

4.1.2.6

ชื่อผูใ้ ช้

4.1.2.7

รหัสผ่าน

4.1.2.8

ยืนยันรหัสผ่าน

โดยข้อมูลข้างต้นจะถูกบันทึกเข้าสู่ระบบ และผูด้ ูแลระบบจะต้องทาการอนุญาต เพือ่ ให้
ผูใ้ ช้งานสามารถเข้าใช้งานได้
4.1.3 หน้าจอหลัก (Home)
หน้าจอหลัก (Home) คือหน้าจอหลักเมื่อผูใ้ ช้งานทาการเข้าสู่ระบบ ดังภาพที่ 4-3
โดยหน้าจอจะแสดงรายการวิดีโอต่างๆ โดยจะแสดงรายการที่มีผเู ้ ข้าชมมากที่สุดเป็ นอันดับแรก

ภาพที่ 4-3 หน้าจอหลักในการเข้าใช้งานระบบ
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4.1.4 หน้าจอข้อมูลส่วนตัว (Personal Profile)

ภาพที่ 4-4 หน้าจอข้อมูลส่วนตัว (Personal Profile)
หน้าจอข้อมูลส่วนตัว (Personal Profile) คือหน้าจอ แสดงข้อมูลส่วนตัวของผูใ้ ช้งาน โดย
ผูใ้ ช้สามารถ แก้ไขข้อมูลรหัสผ่านได้ดว้ ยตนเอง และสามารถปรับเปลี่ยนรู ปภาพส่วนตัวได้
4.1.5 หน้าจอแสดงวิดีโอ (Video Watching)
หน้าจอแสดงวิดีโอ (Video Watching) คือ หน้าจอสาหรับให้ผใู ้ ช้งาน ดังภาพที่ 4-5 ได้เข้า
รับชมวิดีโอ ที่ตอ้ งการ โดยเลือกรายการวิดีโอ จากหน้าจอหลัก ซึ่งหน้าจอจะแสดงข้อมูล วิดีโอ
ดังนี้
4.1.5.1 ชื่อวิดีโอ
4.1.5.2 ความยาวของวิดีโอ
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4.1.5.3 จานวนผูเ้ ข้ารับชม
4.1.5.4 คาบรรยายเกี่ยวกับวิดีโอ
4.1.5.5 ชื่อวิทยากร
4.1.5.6 รายการความคิดเห็นของผูใ้ ช้งาน ซึ่ งผูใ้ ช้งานสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อ
การรับชมวิดีโอดังกล่าวได้

ภาพที่ 4-5 หน้าจอแสดงวิดีโอ (Video Watching)
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4.1.6 หน้าจอจัดการระบบ (Admin)

ภาพที่ 4-6 หน้าจอจัดการระบบ (Admin)
หน้าจอจัดการระบบ (Admin) คือ หน้าจอสาหรับ ผูด้ ูแลระบบ สามารถจัดการข้อมูลต่างๆ
ของระบบ ดังนี้
4.1.6.1 ข้อมูลวิดีโอ (Video Management)
4.1.6.2 ข้อมูลผูใ้ ช้งาน (User Management)
4.1.6.3 ข้อมูลหน่วยงาน/คณะ
4.1.6.4 ข้อมูลกลุ่ม/ประเภทวิดีโอ (Video Group Management)
4.1.6.5 ข้อมูลวิทยากร (Lecturer Management)
4.1.6.6 ข้อมูลการเข้าใช้งานระบบ (Video Watching Log and Statistic)
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4.1.7 หน้าจอจัดการรายการวิดีโอ (Video Management)

ภาพที่ 4-7 หน้าจอจัดการรายการวิดีโอ (Video Management)
หน้าจอรายการวิดีโอ (Video Management) คือ หน้าจอแสดงรายการวิดีโอภายในระบบ ที่
ผูด้ ูแลระบบนาเข้าสู่ระบบ ดังภาพที่ 4-7 ซึ่งสามารถค้นหาได้ ตามประเภท และกลุ่มของวิดีโอ และ
ผูด้ ูแลระบบสามารถเพิม่ แก้ไขข้อมูลวิดีโอ หรื อลบข้อมูลได้ จากหน้าจอดังกล่าว
4.1.8 หน้าจอเพิม่ /แก้ไข ข้อมูลวิดีโอ (Video Info)
หน้าจอเพิม่ /แก้ไขข้อมูลวิดีโอ (Video Info) คือหน้าจอ สาหรับเพิม่ ข้อมูลวิดีโอ หรื อ แก้ไข
ข้อมูลวิดีโอ ดังภาพที่ 4-8 โดยเลือกข้อมูลวิดีโอจากหน้าจอรายการวิดีโอ ระบบจะแสดงข้อมูลวิดีโอ
ที่ตอ้ งการแก้ไข โดยข้อมูลวิดีโอ ประกอบไปด้วย
4.1.8.1 ชื่อของวิดีโอ
4.1.8.2 ชื่อวิทยากร.
4.1.8.3 คาอธิบายข้อมูลวิดีโอ
4.1.8.4 ความยาวของวิดีโอ โดต้องใส่ขอ้ มูลเป็ นจานวนวินาที
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4.1.8.5 คาค้น ซึ่งใช่ในการค้นหาข้อมูลวิดีโอ
4.1.8.6 กลุ่ม/ประเภทวิดีโอ
4.1.8.7 สถานการณ์อนุญาตให้รับชม
4.1.8.8 วันที่ เวลา นาข้อมูลเข้าระบบ
4.1.8.9 ไฟล์วดิ ีโอ โดยไฟล์วดิ ีโอนั้นจะต้องอยูใ่ นรู ปแบบของ Flash Video (Flv)
4.1.8.10 ไฟล์รูปภาพตัวอย่างของวิดีโอ ซึ่งต้องอยูใ่ นรู ปแบบ JPG และ GIF
เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ระบบจะทาการบันทึกข้อมูลและอัพโหลดวิดีโอ เข้าสู่ ระบบ
ทันที และวิดีโอดังกล่าวจะสามารถรับชมได้ทนั ที

ภาพที่ 4-8 หน้าจอเพิม่ /แก้ไข ข้อมูลวิดีโอ (Video Info)
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4.1.9 หน้าจอจัดการผูใ้ ช้งาน (User Management)

ภาพที่ 4-9 หน้าจอจัดการผูใ้ ช้งาน (User Management)
หน้าจอจัดการผูใ้ ช้งาน (User Management) คือ หน้าจอสาหรับจัดการผูใ้ ช้งาน ที่ทาการ
ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ ดังภาพที่ 4-9 โดยผูด้ ูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูลของผูใ้ ช้งานได้ โดย
คลิกเลือกที่ผใู ้ ช้งานที่ตอ้ งการแก้ไขข้อมูล
4.1.10 หน้าจอจัดการข้อมูลผูใ้ ช้งาน (User Info)
หน้าจอจัดการข้อมูลผูใ้ ช้งาน (User Info) คือ หน้าจอสาหรับจัดการข้อมูล แก้ไข
ข้อมูลผูใ้ ช้งาน ดังภาพที่ 4-10 โดยผูด้ ูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูลผูใ้ ช้งานได้ดงั นี้
4.1.10.1 ชื่อ – นามสกุล
4.1.10.2 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
4.1.10.3 อีเมล์แอดเดรส
4.1.10.4 คณะ/หน่วยงาน
4.1.10.5 ระดับการเข้าใช้งานระบบ แบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ ผูใ้ ช้งานทัว่ ไป และผูด้ ูแล
ระบบ
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4.1.10.6 ระดับการเข้ารับชมวิดีโอ แบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ รับชมได้อย่างเดียว, รับชม
และดาวน์โหลดวิดีโอ, รับชม ดาวน์โหลด และจัดการวิดีโอ
4.1.10.7 สถานการณ์เข้างานระบบ แบ่งเป็ น อนุญาต , รอพิจารณา, ไม่อนุญาต
4.1.10.8 วันที่เข้าระบบครั้งล่าสุด
4.1.10.9 วันที่ลงทะเบียน
4.1.10.10 วันที่ทาการอนุญาต

ภาพที่ 4-10 หน้าจอจัดการข้อมูลผูใ้ ช้งาน (User Info)
4.1.11 หน้าจอจัดการข้อมูลคณะ/หน่วยงาน (Department Management)
หน้าจอจัดการข้อ มู ลคณะ/หน่ วยงาน (Department Management) คือ หน้าจอ
สาหรับ จัดการข้อมูล คณะหรื อหน่ วยงานภายในวิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่ผใู ้ ช้งานสังกัด และสามารถ
เข้ารับชมวิดีโอได้ ดังภาพที่ 4-11 โดยข้อ มูลจะประกอบไปด้วย ชื่ อคณะ/หน่ วยงาน และเบอร์
โทรศัพท์ติดต่อ
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ภาพที่ 4-11 หน้าจอจัดการข้อมูลคณะ/หน่วยงาน (Department Management)
4.1.12 หน้าจอจัดการประเภท/กลุ่มวิดีโอ (Video Group Management)

ภาพที่ 4-12 หน้าจอจัดการข้อมูลประเภท/กลุ่มของวิดีโอ (Video Group Management)
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หน้าจอจัดการข้อมู ลประเภท/กลุ่ มของวิดีโอ (Video Group Management) คือ หน้าจอ
สาหรับจัดการข้อมูลกลุ่มหรื อประเภทของวิดีโอเพื่อ แบ่งประเภทของวิดีโอ ที่ผดู ้ ูแลระบบนาเช้าสู่
ระบบ ดังภาพที่ 4-12 โดยข้อมูลประกอบด้วย ชื่อประเภทหรื อชื่อกลุ่มวิดีโอ
4.1.13 หน้าจอจัดการข้อมูลวิทยากร (Lecturer Management)

ภาพที่ 4-13 หน้าจอจัดการข้อมูลวิทยากร (Lecturer Management)
หน้าจอจัดการข้อมูลวิทยากร (Lecturer Management) คือ หน้าจอสาหรับ จัดการข้อมู ล
วิทยากร ที่บรรยายในวิดีโอการสัมมนาต่างๆ เพื่อเป็ นข้อมูลของวิดีโอ ที่ผดู ้ ูแลระบบนาเข้าระบบ
โดยข้อมูลจะประกอบไปด้วย ชื่อวิทยากร และรายละเอียดวิทยากร
4.1.14 หน้าจอแสดงรายการการเข้ารับชมวิดีโอ (Video Watching Log)
หน้าจอแสดงรายการการเข้ารับชมวิดีโอ (Video Watching Log) คือ หน้าจอแสดง
รายการสถิติการเข้ารับชมวีดีโอ การสัมมนารายการต่างๆ ในระบบ ที่ผใู ้ ช้เข้ารับชม ดังภาพที่ 4-14
โดยสามารถแสดงจานวนการเข้ารับชมแต่ละวิดีโอได้ และแสดงรายละเอียดในเข้ารับชมในแต่ละ
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ครั้งของผูใ้ ช้งานได้ ซึ่ง แสดงวันที่ เวลาการเข้ารับชม รวมถึงชื่อผูใ้ ช้งาน และสามารถค้นหาได้ตาม
ช่วงวันที่ได้

ภาพที่ 4-14 แสดงรายการการเข้ารับชมวิดีโอ (Video Watching Log)
4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ
4.2.1 การทดสอบโดยใช้แบบประเมิ นความพึงพอใจ เมื่ อพัฒนาระบบรวบรวมผลงานสัมมนา
นักศึกษาคอมพิวเตอร์แอนิ เมชันเพื่อเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ เสร็ จสิ้ น คณะผูว้ ิจยั ได้ทาการประเมิ น
ระบบ โดยกลุ่มตัวอย่างทาการทดลองใช้ระบบเพื่อทดสอบการยอมรับระบบ
(Acceptance Test)
พร้อมทั้งตอบแบบสอบถามเพื่อประเมิ นความพึงพอใจ ซึ่ งแบบประเมิ นความพึงพอใจของระบบได้
กาหนดเกณฑ์ตามวิธีของไลเคอร์ท ประกอบด้วย มาตรอันดับเชิงคุณภาพ และ มาตรอันดับเชิงปริ มาณ
5 ระดับ โดยให้คะแนนในแต่ละหัวข้อตามความเหมาะสม ซึ่ งมีลาดับตามความหมายของคะแนน โดย
กระบวนการทดสอบการยอมรั บระบบและประเมิ นความพึงพอใจ จะด าเนิ นการแบ่ งกลุ่ มตัวอย่าง
จานวน 51 คน เป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 6 คน กลุ่มผูใ้ ช้งาน จานวน 45 คน ดาเนิ นการ
ตอบแบบสอบถามเพือ่ ประเมินความพึงพอใจต่อระบบ 4 ด้าน ดังนี้
4.2.1.1 ด้านการติดต่อระหว่างโปรแกรมระบบกับผูใ้ ช้ระบบ
4.2.1.2 ด้านการประมวลผลของโปรแกรมระบบ
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4.2.1.3 ด้านสิทธิ์และความปลอดภัยของโปรแกรมระบบ
4.2.1.4 ด้านการตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้
4.2.2 การทดสอบระบบโดยกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ จากผลการประเมินความพึงพอใจของระบบโดย
การตอบแบบสอบถามที่ผเู ้ ชี่ยวชาญทาการประเมิน จานวน 6 คน สามารถแสดงเป็ นค่าเฉลี่ย ( x )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และค่าระดับความพึงพอใจ ซึ่ งมีผลการประเมิน ดังตารางที่ 4-1 ถึง
ตารางที่ 4-5
ตารางที่ 4-1 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการติดต่อระหว่างโปรแกรมระบบกับผูใ้ ช้ระบบ
รายการประเมิน
1. ความยากง่ายในการใช้งานระบบ
2. ความเหมาะสมในการจัดวางตาแหน่งข้อความ ปุ่ ม เมนู
และภาพ
3. ความเหมาะสมในการใช้สีและขนาดตัวอักษร
4. ปุ่ ม คาอธิบายมีความชัดเจน และง่ายต่อการเข้าใจ
5. การแสดงข้อมูลเป็ นรู ปแบบและมีมาตรฐานเดียวกัน
6. ความสวยงามของระบบและภาพรวมของระบบ
ค่าเฉลี่ยรวม

ระดับความพึงพอใจ
S.D. เชิงคุณภาพ
x
4.67
0.52
ดีมาก
4.17
0.75
ดี
4.50
4.33
4.50
4.00
4.36

0.55
0.82
0.55
0.75
0.66

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ผลการประเมินความพึงพอใจในระบบด้านการติดต่อระหว่างโปรแกรมระบบกับผูใ้ ช้ระบบจาก
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ แสดงได้ดงั ตารางที่ 4-1 โดยผลการประเมินความพึงพอใจของระบบในระดับดี มาก ได้แก่
ความยากง่ายในการใช้งานระบบ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52) ผล
การประเมินความพึงพอใจของระบบในระดับดี ได้แก่ ความเหมาะสมในการจัดวางตาแหน่ งข้อความ
ปุ่ ม เมนู และภาพ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75) ความเหมาะสมใน
การใช้สีและขนาดตัวอักษร (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55) ปุ่ ม
คาอธิบายมีความชัดเจน และง่ายต่อการเข้าใจ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.82) การแสดงข้อมูลเป็ นรู ปแบบและมีมาตรฐานเดียวกัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55) ความสวยงามของระบบและภาพรวมของระบบ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00
และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75) และมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.36 และค่าส่ วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐานเท่ากับ 0.66 ซึ่ งสามารถสรุ ปได้ว่า ความพึงพอใจในระบบด้านการติดต่อระหว่างโปรแกรม
ระบบกับผูใ้ ช้ระบบจากผูเ้ ชี่ยวชาญอยูใ่ นระดับ ดี
ตารางที่ 4-2 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการประมวลผลของโปรแกรมระบบ
ระดับความพึงพอใจ
รายการประเมิน
S.D เชิงคุณภาพ
x
1. ขั้นตอนการเพิม่ ข้อมูลเข้าสู่ระบบมีความถูกต้อง
4.67
0.52
ดีมาก
2. ขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลภายในระบบมีความถูกต้อง
4.83
0.41
ดีมาก
3. ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลภายในระบบมีความถูกต้อง
4.50
0.55
ดี
4. ขั้นตอนการลบข้อมูลภายในระบบมีความถูกต้อง
4.50
0.55
ดี
5. ขั้นตอนการนาเสนอข้อมูลภายในระบบมีความถูกต้อง
4.50
0.55
ดี
6. ขั้นตอนการประมวลผลและแสดงสถิติการเข้าใช้ระบบมี 4.50
0.55
ดี
ความถูกต้อง
ค่าเฉลี่ยรวม
4.58
0.52
ดีมาก
ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการประมวลผลของโปรแกรมระบบจากผูเ้ ชี่ ยวชาญแสดงได้
ดังตารางที่ 4-2 โดยผลการประเมิ นความพึงพอใจของระบบในระดับดีมาก ได้แก่ ขั้นตอนการเพิ่ม
ข้อ มู ลเข้าสู่ ระบบมี ความถู กต้อ ง (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.67 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52)
ขั้นตอนการสื บค้นข้อ มู ล ภายในระบบมี ความถู กต้อ ง (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.83 และค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.41) ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบในระดับดี ได้แก่ ขั้นตอนการแก้ไ ข
ข้อมูลภายในระบบมีความถูกต้อง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55)
ขั้นตอนการลบข้อมูลภายในระบบมีความถูกต้อง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.55) ขั้นตอนการนาเสนอข้อมูลภายในระบบมีความถูกต้อง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55) ขั้นตอนการประมวลผลและแสดงสถิ ติ การเข้าใช้ระบบมี ความ
ถู ก ต้อ ง (ค่ าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.50 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55) และมี ค่าเฉลี่ ยโดยรวม
เท่ากับ 4.58 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.22 ซึ่ งสามารถสรุ ปได้ว่า ความพึงพอใจด้านการ
ประมวลผลของโปรแกรมระบบจากผูเ้ ชี่ยวชาญอยูใ่ นระดับดีมาก
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ตารางที่ 4-3 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านสิทธิ์และความปลอดภัยของโปรแกรมระบบ
รายการประเมิน
1. ความสามารถในการตรวจสอบสิ ทธิ์การเข้าใช้งานได้
อย่างถูกต้อง
2. ความสามารถในการเข้าใช้งานได้ตามระดับสิทธิ์ที่
กาหนดได้อย่างถูกต้อง
3. ความสามารถของระบบในการป้ องกัน การเข้าใช้งาน
ระบบ ในกรณี ที่ผใู ้ ช้ไม่ได้ทาการเข้าสู่ระบบ (Login)
ค่าเฉลี่ยรวม

ระดับความพึงพอใจ
S.D เชิงคุณภาพ
x
4.50
0.55
ดี
4.67

0.52

ดีมาก

4.50

0.84

ดี

4.55

0.59

ดีมาก

ผลการประเมินความพึงพอใจด้านสิ ทธิ์และความปลอดภัยของโปรแกรมระบบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
แสดงได้ ดัง ตารางที่ 4-3โดยผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของระบบในระดั บ ดี มาก ได้ แ ก่
ความสามารถในการเข้าใช้งานได้ตามระดับสิทธิ์ที่กาหนดได้อย่างถูกต้อง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และ
ค่ าส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.52) ผลการประเมิ น ความพึ งพอใจของระบบในระดับดี ได้แ ก่
ความสามารถในการตรวจสอบสิ ทธิ์การเข้าใช้งานได้อย่างถูกต้อง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55) ความสามารถของระบบในการป้ องกัน การเข้าใช้งานระบบ ในกรณี ที่ผใู ้ ช้
ไม่ ไ ด้ทาการเข้าสู่ ระบบ (Login) (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.50 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84) และมี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.55 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 ซึ่ งสามารถสรุ ปได้ว่า ความพึง
พอใจด้านการตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้จากผูเ้ ชี่ยวชาญอยูใ่ นระดับดีมาก
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ตารางที่ 4-4 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้
รายการประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.

การนาเสนอข้อมูลพื้นฐานภายในระบบมีความถูกต้อง
การสืบค้นข้อมูลที่ตอ้ งการภายในระบบมีความถูกต้อง
การจัดการและการแสดงข้อมูลผูใ้ ช้ระบบมีความถูกต้อง
การแสดงรายละเอียดข้อมูลวิดีโอภาพมีความถูกต้อง
การแสดงรายละเอียดสถิติของระบบมีความถูกต้อง
ค่าเฉลี่ยรวม

ระดับความพึงพอใจ
S.D เชิงคุณภาพ
x
4.67
0.52
ดีมาก
4.50
0.55
ดี
4.50
0.55
ดี
4.50
0.55
ดี
4.67
0.52
ดีมาก
4.57
0.54
ดีมาก

ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้จากผูเ้ ชี่ยวชาญ แสดงได้
ดังตารางที่ 4-4 โดยผลการประเมินความพึงพอใจของระบบในระดับดีมาก ได้แก่ การนาเสนอข้อมูล
พื้นฐานภายในระบบมีความถูกต้อง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52)
การแสดงรายละเอี ยดสถิ ติของระบบมี ค วามถู กต้อ ง (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.67 และค่ าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.52) ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบในระดับดี ได้แก่ การสื บค้นข้อมูลที่ตอ้ งการ
ภายในระบบมีความถูกต้อง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55) การจัดการและ
การแสดงข้อมูลผูใ้ ช้ระบบมีความ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55) การแสดง
รายละเอียดข้อมูลวิดีโอภาพมีความถูกต้อง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55)
และมี ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.57 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 ซึ่ งสามารถสรุ ปได้ว่า
ความพึงพอใจด้านการตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้จากผูเ้ ชี่ยวชาญอยูใ่ นระดับดีมาก
ผลสรุ ปการประเมินความพึงพอใจต่อโปรแกรมระบบจากผูเ้ ชี่ยวชาญในภาพรวม สามารถแสดง
ได้ดงั ตารางที่ 4-5 โดยผลการประเมินความพึงพอใจในระดับดีมาก 3 ด้าน คือ ด้านการประมวลผล
ของโปรแกรมระบบ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52) ด้านการตรงตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54) และด้านสิ ทธิ์ และความ
ปลอดภัยของโปรแกรมระบบ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 และค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 0.59) ตามลาดับ
และมีผลการประเมินความพึงพอใจในระดับดี 1 ด้าน คือ ด้านการติดต่อระหว่างโปรแกรมระบบกับ
ผูใ้ ช้ระบบ (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.36 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66) โดยมีผลสรุ ปค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ
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4.52 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 ซึ่ งสรุ ปได้ว่าระบบที่พฒั นาในด้านความพึงพอใจจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญอยูใ่ นระดับดีมาก
ตารางที่ 4-5 สรุ ปผลการประเมินความพึงพอใจของระบบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
1. ด้านการติดต่อระหว่างโปรแกรมระบบกับผูใ้ ช้ระบบ
2. ด้านการประมวลผลของโปรแกรมระบบ
3. ด้านสิทธิ์และความปลอดภัยของโปรแกรมระบบ
4. ด้านการตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้
ค่าเฉลี่ยรวม

ระดับความพึงพอใจ
S.D เชิงคุณภาพ
x
4.36
0.66
ดี
4.58
0.52
ดีมาก
4.55
0.59
ดีมาก
4.57
0.54
ดีมาก
4.52
0.60
ดีมาก

4.2.3 การทดสอบระบบโดยผูใ้ ช้งานทัว่ ไป จากผลการประเมินความพึงพอใจของระบบโดย
การตอบแบบสอบถามที่ ผูใ้ ช้ง านทั่ว ไปท าการประเมิ น สามารถแสดงเป็ นค่ า เฉลี่ ย ( x ) ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และค่าระดับความพึงพอใจมีผลการประเมิน ดังตารางที่ 4-6 ถึงตารางที่ 410
ตารางที่ 4-6 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการติดต่อระหว่างระบบกับผูใ้ ช้ระบบ
รายการประเมิน
1. ความยากง่ายในการใช้งานระบบ
2. ความเหมาะสมในการจัดวางตาแหน่งข้อความ ปุ่ ม เมนู
และภาพ
3. ความเหมาะสมในการใช้สีและขนาดตัวอักษร
4. ปุ่ ม คาอธิบายมีความชัดเจน และง่ายต่อการเข้าใจ
5. การแสดงข้อมูลเป็ นรู ปแบบและมีมาตรฐานเดียวกัน
6. ความสวยงามของระบบและภาพรวมของระบบ
ค่าเฉลี่ยรวม

ระดับความพึงพอใจ
S.D. เชิงคุณภาพ
x
4.62
0.61
ดีมาก
4.51
0.73
ดีมาก
4.42
4.24
4.44
4.22
4.41

0.62
0.61
0.62
0.42
0.60

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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ผลการประเมินความพึงพอใจในระบบด้านการติดต่อระหว่างโปรแกรมระบบกับผูใ้ ช้ระบบจาก
ผูใ้ ช้งานทั่วไปแสดงได้ดังตารางที่ 4-6 โดยผลการประเมิ นความพึงพอใจของระบบในระดับดี มาก
ได้แก่ . ความยากง่ายในการใช้งานระบบ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.61) และความเหมาะสมในการจัดวางตาแหน่งข้อความ ปุ่ ม เมนู และภาพ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 และ
ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73) และผลการประเมิ นความพึงพอใจของระบบในระดับดี ได้แก่
การแสดงข้อ มู ล เป็ นรู ปแบบและมี มาตรฐานเดี ย วกัน (ค่ าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.44 และค่ าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.62 ) ความเหมาะสมในการใช้สีและขนาดตัวอักษร (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.42 และค่า
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 ) ปุ่ ม คาอธิ บายมี ความชัดเจน และง่ายต่อการเข้าใจ (ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.24 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 ) และความสวยงามของระบบและภาพรวม
ของระบบ (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.22 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42 ) และมี ค่าเฉลี่ยโดยรวม
เท่ากับ 4.41 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 ซึ่ งสามารถสรุ ปได้ว่า ความพึงพอใจในระบบ
ด้านการติดต่อระหว่างโปรแกรมระบบกับผูใ้ ช้ระบบจากผูใ้ ช้งานทัว่ ไปอยูใ่ นระดับ ดี
ตารางที่ 4-7 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการประมวลผลของโปรแกรมระบบ
ระดับความพึงพอใจ
รายการประเมิน
S.D เชิงคุณภาพ
x
1. ขั้นตอนการเพิม่ ข้อมูลเข้าสู่ระบบมีความถูกต้อง
4.76
0.43
ดีมาก
2. ขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลภายในระบบมีความถูกต้อง
4.58
0.50
ดีมาก
3. ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลภายในระบบมีความถูกต้อง
4.76
0.43
ดีมาก
4. ขั้นตอนการลบข้อมูลภายในระบบมีความถูกต้อง
4.49
0.51
ดี
5. ขั้นตอนการนาเสนอข้อมูลภายในระบบมีความถูกต้อง
4.47
0.50
ดี
6. ขั้นตอนการประมวลผลและแสดงสถิติการเข้าใช้ระบบมี 4.36
0.48
ดี
ความถูกต้อง
ค่าเฉลี่ยรวม
4.57
0.48
ดีมาก
ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการประมวลผลของโปรแกรมระบบจากผูใ้ ช้งานทัว่ ไปแสดง
ได้ดงั ตารางที่ 4-7 โดยผลการประเมินความพึงพอใจของระบบอยูใ่ นระดับ ดีมาก ได้แก่ ขั้นตอนการ
เพิม่ ข้อมูลเข้าสู่ระบบมีความถูกต้อง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43)
ขั้นตอนการแก้ไ ขข้อ มู ล ภายในระบบมี ความถู ก ต้อ ง (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.76 และค่ าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.43) และขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลภายในระบบมีความถูกต้อง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58
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และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50) และมีผลการประเมินความพึงพอใจของระบบอยูใ่ นระดับ ดี
ได้แก่ ขั้นตอนการลบข้อมูลภายในระบบมีความถูกต้อง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 และค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.51) ขั้นตอนการนาเสนอข้อมู ลภายในระบบมีความถูกต้อง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50) ขั้นตอนการประมวลผลและแสดงสถิติการเข้าใช้ระบบมี
ความถูกต้อง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48) และมี ค่าเฉลี่ยโดยรวม
เท่ากับ 4.57 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 ซึ่ งสามารถสรุ ปได้ว่า ความพึงพอใจด้านการ
ประมวลผลของโปรแกรมระบบจากผูเ้ ชี่ยวชาญอยูใ่ นระดับ ดีมาก
ตารางที่ 4-8 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านสิทธิ์และความปลอดภัยของโปรแกรมระบบ
รายการประเมิน
1. ความสามารถในการตรวจสอบสิ ทธิ์ในการเข้าใช้งานได้
อย่างถูกต้อง
2. ความสามารถในการเข้าใช้งานได้ตามระดับสิทธิ์ที่
กาหนดได้อย่างถูกต้อง
3. ความสามารถของระบบในการป้ องกัน การเข้าใช้งาน
ระบบ ในกรณี ที่ผใู ้ ช้ไม่ได้ทาการเข้าสู่ระบบ (Login)
ค่าเฉลี่ยรวม

ระดับความพึงพอใจ
S.D เชิงคุณภาพ
x
4.49
0.59
ดี
4.47

0.50

ดี

4.49

0.51

ดี

4.48

0.53

ดี

ผลการประเมิ นความพึงพอใจด้านสิ ทธิ์ และความปลอดภัยของโปรแกรมระบบจากผูใ้ ช้ทวั่ ไป
แสดงได้ดงั ตารางที่ 4-8 โดยผลการประเมินความพึงพอใจของระบบในระดับดี ได้แก่ ความสามารถใน
การเข้าใช้งานได้ตามระดับสิ ทธิ์ ที่กาหนดได้อย่างถูกต้อง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 และค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.59) ความสามารถของระบบในการป้ องกัน การเข้าใช้งานระบบ ในกรณี ที่ผใู ้ ช้
ไม่ ไ ด้ทาการเข้าสู่ ร ะบบ (Login) (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.49 และค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59)
ความสามารถในการเข้าใช้งานได้ตามระดับสิ ทธิ์ ที่กาหนดได้อย่างถูกต้อง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 และค่า
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50) และมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.48 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.53 ซึ่ งสามารถสรุ ปได้ว่า ความพึงพอใจด้านสิ ทธิ์และความปลอดภัยของโปรแกรมระบบจาก
ผูใ้ ช้งานทัว่ ไปอยูใ่ นระดับดี
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ตารางที่ 4-9 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้
รายการประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.

การนาเสนอข้อมูลพื้นฐานภายในระบบมีความถูกต้อง
การสืบค้นข้อมูลที่ตอ้ งการภายในระบบมีความถูกต้อง
การจัดการและการแสดงข้อมูลผูใ้ ช้ระบบมีความถูกต้อง
การแสดงรายละเอียดข้อมูลวิดีโอภาพมีความถูกต้อง
การสรุ ปสถิติของโปรแกรมระบบมีความถูกต้อง
ค่าเฉลี่ยรวม

ระดับความพึงพอใจ
S.D เชิงคุณภาพ
x
4.60
0.50
ดีมาก
4.64
0.48
ดีมาก
4.62
0.49
ดีมาก
4.71
0.46
ดีมาก
4.29
0.46
ดี
4.57
0.48
ดีมาก

จากผลการประเมิ นความพึงพอใจด้านการตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้ จากผูใ้ ช้งานทั่วไป
แสดงได้ดงั ตารางที่ 4-9 โดยผลการประเมินความพึงพอใจของระบบในระดับดี มาก ได้แก่ การแสดง
รายละเอียดข้อมูลวิดีโอภาพมีความถูกต้อง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.46) การสื บ ค้น ข้อ มู ล ที่ ต ้องการภายในระบบมี ความถู ก ต้อ ง (ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.64 และค่ าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48) การจัดการและการแสดงข้อ มูลผูใ้ ช้ระบบมี ความถูกต้อ ง (ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.62 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49) การนาเสนอข้อ มู ลพื้นฐานภายในระบบมี
ความถูกต้อง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.50) และมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจของระบบในระดับดี ได้แก่ การสรุ ปสถิ ติ ของโปรแกรมระบบ มี ความถู ก ต้อ ง
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46) และมีค่าเฉลี่ ยโดยรวมเท่ากับ 4.57
และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 ซึ่ งสามารถสรุ ปได้ว่า ความพึงพอใจด้านการตรงตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้จากผูใ้ ช้งานทัว่ ไป อยูใ่ นระดับดีมาก
สามารถแสดงผลสรุ ปการประเมินความพึงพอใจต่อระบบจากผูใ้ ช้งานทัว่ ไปได้ดงั ตารางที่ 4-10
ทั้งทางด้านการติดต่อระหว่างโปรแกรมระบบกับผูใ้ ช้ระบบ (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.41 และค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.62) ด้านการประมวลผลของโปรแกรมระบบ (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.57 และค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.48) ด้านสิ ทธิ์ และความปลอดภัยของโปรแกรมระบบ (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.48 และค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53) และด้านการตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 และค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48) โดยผลสรุ ปค่าเฉลี่ ยรวมเท่ากับ 4.51 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.52 ซึ่งสรุ ปได้วา่ ระบบที่พฒั นาในด้านความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดีมาก
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ตารางที่ 4-10 สรุ ปผลการประเมินความพึงพอใจของระบบจากผูใ้ ช้งานทัว่ ไป
รายการประเมิน
1. ด้านการติดต่อระหว่างโปรแกรมระบบกับผูใ้ ช้ระบบ
2. ด้านการประมวลผลของโปรแกรมระบบ
3. ด้านสิทธิ์และความปลอดภัยของโปรแกรมระบบ
4. ด้านการตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้
ค่าเฉลี่ยรวม

ระดับความพึงพอใจ
S.D เชิงคุณภาพ
x
4.41
0.62
ดี
4.57
0.48
ดีมาก
4.48
0.53
ดี
4.57
0.48
ดีมาก
4.51
0.52
ดีมาก

จากการประเมิ นความพึงพอใจต่ อ ระบบรวบรวมผลงานสั ม มนานัก ศึ ก ษาคอมพิ ว เตอร์
แอนิเมชันเพือ่ เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ โดยการนาค่าที่ได้มาจากการประเมินความพึงพอใจของระบบ
ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการติดต่อระหว่างโปรแกรมระบบกับผูใ้ ช้ระบบ ด้านการประมวลผลของโปรแกรม
ด้านสิทธิ์และความปลอดภัยของโปรแกรมระบบและด้านการตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้มาคานวณ
ร่ วมกันด้วยวิธีการทางสถิ ติ เพื่อหาค่าเฉลี่ ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สามารถสรุ ปได้ว่า ระบบ
รวบรวมผลงานสัมมนานักศึกษาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันเพือ่ เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ มีความพึงพอใจ
ในระดับดีมาก และสามารถที่จะนาไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 5
สรุปผล อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั และพัฒนาระบบรวบรวมผลงานสัมมนานักศึกษาคอมพิวเตอร์แอนิ เมชันเพื่อเป็ น
ศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ เมื่อคณะผูว้ ิจยั ได้ทาการพัฒนาโปรแกรมระบบและทาการทดสอบกระบวนการ
ทางานของระบบ (System Testing) โดยคณะผูว้ ิจยั เป็ นผูท้ ดสอบ หลังจากนั้นได้ทาการทดสอบการ
ยอมรับระบบ (Acceptance Test) ด้วยการทดสอบระบบโดยกลุ่มตัวอย่างและทาการประเมิ นความพึง
พอใจที่ มี ต่ อโปรแกรมระบบที่ พ ฒ
ั นาเป็ นที่ เรี ยบร้ อ ย สามารถสรุ ปผลการพัฒนาระบบ อภิ ปราย
ผลการวิจยั ปั ญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะได้ดงั นี้
5.1 สรุปผลการพัฒนาระบบ
ระบบรวบรวมผลงานสัมมนานักศึกษาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันเพือ่ เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ ที่
พัฒนาขึ้นเป็ นเครื่ องมือในการสร้างศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ที่เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยน การสอนและ
การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาที่ตอบสนองต่อวิสยั ทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัย อันเป็ นสถาบันแห่ ง
การเรี ยนรู ้ยคุ ใหม่
จากการพัฒนาระบบได้แบ่งการทางานของระบบออกเป็ น 3 ส่วน คือ
ส่วนการเข้าใช้งาน กระบวนการทางานในส่วนดังกล่าว เป็ นกระบวนการสาหรับผูท้ ี่มีความ
ประสงค์เข้าใช้ระบบ ดาเนินการลงทะเบียนเพือ่ ขอรับสิทธิ์ในการเข้าใช้งานโปรแกรมระบบ เมื่อ
ผ่านกระบวนการทางานในส่วนนี้ ผูท้ ี่มีความประสงค์เข้าใช้โปรแกรมระบบจะได้รับการอนุมตั ิการ
ลงทะเบียนและสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบต่อไป
ส่วนผูใ้ ช้งานทัว่ ไป กระบวนการทางานในส่วนดังกล่าว เป็ นกระบวนการทางานของระบบที่
ผูใ้ ช้สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมระบบในระดับพื้นฐาน เช่ น การเข้าชมวิดีโอการสัมมนา การ
สืบค้นข้อมูลวิดีโอที่ตอ้ งการ การแก้ไขข้อมูลพื้นฐานของผูใ้ ช้
ส่ วนผูด้ ู แ ลระบบ กระบวนการทางานในส่ ว นนี้ เป็ นส่ วนการจัดการโปรแกรมระบบซึ่ งมี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับการควบคุ มการทางานของระบบให้ด าเนิ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ โดย
ผูร้ ับผิดชอบการทางานในส่วนดังกล่าว ต้องมีความรู ้ ความเข้าใจในการทางานของโปรแกรมระบบ
เมื่อทาการพัฒนาระบบเสร็ จสิ้ น คณะผูว้ ิจยั ได้ทาการทดสอบกระบวนการทางานของระบบ เพื่อ
ตรวจสอบความผิดพลาดที่เกิ ดขึ้นพร้อมดาเนิ นการแก้ไข หลังจากนั้นได้ทาการทดสอบการยอมรับ
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ระบบด้วยการทดสอบระบบโดยกลุ่ มตัวอย่างและทาการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่ มตัวอย่าง ซึ่ ง
สามารถจาแนกกลุ่มตัวอย่างเป็ น 2 กลุ่ ม ได้แก่ กลุ่ มผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 6 คน และกลุ่มผูใ้ ช้งานทัว่ ไป
จานวน 45 คน โดยผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบ พบว่า ผูเ้ ชี่ยวชาญทาการ
ประเมิ นความพึงพอใจต่อระบบอยู่ในระดับดีมาก โดยมีผลสรุ ปค่าเฉลี่ ยรวมเท่ากับ 4.52 และค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 ส่ วนกลุ่มผูใ้ ช้งานทัว่ ไปประเมิ นความพึงพอใจต่อระบบอยู่ในระดับดี
มาก โดยมีผลสรุ ปค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.51 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52
ดังนั้นสามารถสรุ ปได้ว่า ระบบรวบรวมผลงานสัมมนานักศึกษาคอมพิวเตอร์แอนิ เมชันเพื่อ
เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้นมีการประเมินความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดีมาก
5.2 อภิปรายผล
จากการทาวิจยั เพื่อการพัฒนาระบบรวบรวมผลงานสัมมนานักศึกษาคอมพิวเตอร์แอนิ เมชัน
เพือ่ เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ สามารถอภิปรายผลการวิจยั ของระบบทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
5.2.1 การประเมิ นด้านการติ ดต่อระหว่างระบบโปรแกรมกับผูใ้ ช้ระบบ โดยประเมิ นจากกลุ่ ม
ผูเ้ ชี่ยวชาญและกลุ่มผูใ้ ช้งาน พบว่ามีความพึงพอใจด้านการติดต่อระหว่างระบบโปรแกรมกับผูใ้ ช้ระบบ
ในระดับดี ทั้งประเด็นความยากง่ายในการใช้งานระบบ ความเหมาะสมในการจัดวางตาแหน่ งข้อความ
ปุ่ ม เมนู และภาพ ความเหมาะสมในการใช้สีและขนาดตัวอักษร ด้านปุ่ ม คาอธิบายมีความชัดเจน และ
ง่ายต่อการเข้าใจ การแสดงผลข้อมูลมีความเป็ นรู ปแบบ และเป็ นมาตรฐานเดียวกัน ความสวยงามของ
ระบบและภาพรวมของระบบ
5.2.2 การประเมินด้านการประมวลผลของโปรแกรมระบบ โดยประเมินจากกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญและ
กลุ่มผูใ้ ช้งาน พบว่ามีความพึงพอใจด้านการประมวลผลของโปรแกรมระบบในระดับ ดีมาก ทั้งประเด็น
ความถูกต้องในการเพิม่ ข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การลบข้อมูล การนาเสนอข้อมูล ความ
ถูกต้องในการประมวลผลและการแสดงสถิติการเข้าใช้ระบบ
5.2.3 การประเมิ น ด้านสิ ท ธิ์ และความปลอดภัย ของโปรแกรมระบบโดยประเมิ นจากกลุ่ ม
ผูเ้ ชี่ยวชาญและกลุ่มผูใ้ ช้งาน พบว่ามี ความพึงพอใจด้านสิ ทธิ์และความปลอดภัยของโปรแกรมระบบ
ในระดับดี มาก ทั้งประเด็ น ความสามารถในการตรวจสอบสิ ทธิ์ การเข้าใช้งานได้อ ย่างถู กต้อ ง
ความสามารถในการเข้าใช้งานได้ตามระดับสิ ทธิ์ ที่กาหนดได้อย่างถูกต้อง และความสามารถของระบบ
ในการป้ องกันการเข้าใช้งานระบบ ในกรณี ที่ผใู ้ ช้ไม่ได้ทาการเข้าสู่ระบบ (Log in)
5.2.4 การประเมินด้านการตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้ โดยประเมิ นจากกลุ่ มผูเ้ ชี่ยวชาญและ
กลุ่มผูใ้ ช้งาน พบว่ามีความพึงพอใจด้านการตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้ในระดับดีมาก ทั้งประเด็น
ความถูกต้องของระบบ สาหรับการนาเสนอข้อมูลระบบ การสื บค้นข้อมู ลที่ตอ้ งการภายในระบบมี
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ความถูกต้อง การจัดการและการแสดงข้อมูลผูใ้ ช้ระบบมีความถูกต้อง การแสดงรายละเอียดข้อมูล
วิดีโอภาพมีความถูกต้อง การแสดงรายละเอียดสถิตขิ องระบบมีความถูกต้อง
5.3 ปัญหาและอุปสรรค
จากการวิจยั และพัฒนาระบบรวบรวมผลงานสัมมนานักศึกษาคอมพิวเตอร์แอนิ เมชันเพื่อเป็ น
ศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ ผูว้ จิ ยั พบปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานวิจยั และพัฒนาระบบ ดังนี้
5.3.1 ข้อจ ากัดในการใช้งานของรู ปแบบสกุลไฟล์วิดี โอ เนื่ องจากรองรับได้เฉพาะไฟล์ Flash
Movie (.flv) เท่านั้น ซึ่ งเป็ นไฟล์ที่มี การบีดอัดข้อมูลสู งและมีขนาดเล็ก ทาให้ให้ตอ้ งมีการแปลงไฟล์
วิดีโอให้อยูใ่ นรู ปแบบดังกล่าวก่อนนาเข้าระบบ
5.3.2 ข้อจากัดเรื่ องขนาดของไฟล์วิดีโอ สามารถรองรับไฟล์วิดีโอขนาดไม่เกิน 50 MB ในกรณี ที่
ต้องการนาไฟล์วิดีโอขนาดเกิน 50 MB เข้าสู่ ระบบต้องทาการแบ่งไฟล์วิดีโอเป็ นส่ วนย่อย โดยแต่ละ
ส่วนมีขนาดไม่เกิน 50 MB
5.3.3 ข้อจากัดในการแสดงผลภาพไฟล์วิดีโอ ไม่ สามารถทาการกาหนดความละเอี ยดของการ
แสดงผลภาพได้ เช่น ขนาด 360p 480p หรื อระดับภาพความละเอียดสูง (High Definition)
5.4 ข้ อเสนอแนะ
5.4.1 ควรพัฒนาระบบรวบรวมผลงานสั ม มนานัก ศึ ก ษาคอมพิว เตอร์ แ อนิ เ มชัน เพื่ อ เป็ น
ศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ ที่สามารถเชื่อ มต่อ กับระบบสังคมเครื อข่าย (Social Network) เช่ น เฟชบุ๊ค
(Facebook)
5.4.2 ควรพัฒนาโปรแกรมระบบให้ สามารถรองรั บไฟล์ วิ ดี ที่ มี ขนาดใหญ่ ไ ด้ โดยไม่ ต ้อ ง
ดาเนินการแบ่งไฟล์วดิ ีโอเป็ นส่วนย่อยก่อนทาการนาเข้าสู่โปรแกรมระบบ
5.4.3 ควรพัฒ นาโปรแกรมระบบให้ส ามารถจัด ท าภาพตัว อย่า งของวีดี โ อโดยอัต โนมัติ
สามารถกาหนดความละเอียดการแสดงผลภาพได้หลากหลาย และสามารถแสดงผลภาพในระดับ
ภาพความละเอียดสูง (High Definition)
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อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยราชพฤกษ์
คาชี้แจง
แบบประเมินชุดนี้ เป็ นแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบรวบรวม
ผลงานสัมมนานักศึกษาคอมพิวเตอร์ แอนิ เมชันเพื่อ เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบในการปฏิบตั ิงานจริ ง โดยแบ่งการประเมินความพึงพอใจออกเป็ น 2
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของผูป้ ระเมิ นเกี่ยวกับความพึงพอใจของระบบที่ได้พฒั นาขึ้น
ประกอบด้วย ส่ วนของข้อคาถามและเกณฑ์การให้คะแนนจานวน 5 ระดับ ผูป้ ระเมินสามารถทา
เครื่ องหมาย () ลงในช่องทางด้านขวามือที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ซึ่งกาหนดค่าความหมาย
การให้คะแนน ดังนี้
เกณฑ์ การให้ คะแนน
5
4
3
2
1
ตัวอย่ างแบบประเมิน

ความหมาย
มีความพึงพอใจต่อโปรแกรมที่พฒั นาในระดับดีมาก
มีความพึงพอใจต่อโปรแกรมที่พฒั นาในระดับดี
มีความพึงพอใจต่อโปรแกรมที่พฒั นาในระดับปานกลาง
มีความพึงพอใจต่อโปรแกรมที่พฒั นาในระดับน้อย
มีความพึงพอใจต่อโปรแกรมที่พฒั นาในระดับน้อยมาก

รายการประเมิน

ดีมาก
5

1. ระยะเวลาในการตอบสนองของระบบ

ระดับความพึงพอใจ
ดี
ปานกลาง น้ อย
4


3

น้ อยมาก

2

ตอนที่ 2 ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิม่ เติมในการพัฒนา และปรับปรุ งโปรแกรมระบบ

1

ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของผูป้ ระเมินเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อระบบที่ได้พฒั นาขึ้น
1. การประเมินความพึงพอใจด้านการติดต่อระหว่างโปรแกรมระบบกับผูใ้ ช้ระบบ

ดี

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยมาก

รายการประเมิน

ดีมาก

ระดับความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

1. ความยากง่ายในการใช้งานระบบ
2. ความเหมาะสมในการจัดวางตาแหน่งข้อความ/ปุ่ ม
เมนู และภาพ
3. ความเหมาะสมในการใช้สีและขนาดตัวอักษร
4. ปุ่ ม คาอธิบายมีความชัดเจน และง่ายต่อการเข้าใจ
5. การแสดงข้อมูลเป็ นรู ปแบบและมีมาตรฐานเดียวกัน
6. ความสวยงามของระบบและภาพรวมของระบบ
2. การประเมินความพึงพอใจด้านการประมวลผลของโปรแกรมระบบ

ดี

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยมาก

รายการประเมิน

ดีมาก

ระดับความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

1. ขั้นตอนการเพิม่ ข้อมูลเข้าสู่ระบบมีความถูกต้อง
2. ขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลภายในระบบมีความถูกต้อง
3. ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลภายในระบบมีความถูกต้อง
4. ขั้นตอนการลบข้อมูลภายในระบบมีความถูกต้อง
5. ขั้นตอนการนาเสนอข้อมูลภายในระบบมีความ
ถูกต้อง
6. ขั้นตอนการประมวลผลและแสดงสถิติการเข้าใช้
ระบบมีความถูกต้อง
3. การประเมินความพึงพอใจด้านสิทธิ์และความปลอดภัยของโปรแกรมระบบ

ดี

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยมาก

รายการประเมิน

ดีมาก

ระดับความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

1. ความสามารถในการตรวจสอบสิ ทธิ์ในการเข้าใช้งานได้
อย่างถูกต้อง
2. ความสามารถในการเข้าใช้งานได้ตามระดับสิทธิ์ที่
กาหนดได้อย่างถูกต้อง
3. ความสามารถของระบบในการป้ องกัน การเข้าใช้งาน
ระบบ ในกรณี ที่ผใู ้ ช้ไม่ได้ทาการเข้าสู่ระบบ (Login)
4. การประเมินความพึงพอใจด้านการตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้

1.
2.
3.
4.
5.

ดี

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยมาก

รายการประเมิน

ดีมาก

ระดับความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

การนาเสนอข้อมูลพื้นฐานภายในระบบมีความถูกต้อง
การสืบค้นข้อมูลที่ตอ้ งการภายในระบบมีความถูกต้อง
การจัดการและการแสดงข้อมูลผูใ้ ช้ระบบมีความถูกต้อง
การแสดงรายละเอียดข้อมูลวิดีโอภาพมีความถูกต้อง
การออกรายงานสรุ ปและสถิติของระบบมีความถูกต้อง

ตอนที่ 2 ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิม่ เติมในการพัฒนา และปรับปรุ งโปรแกรมระบบ
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……………………………………………………………………………………………………….

