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The objectives of this study were 1) to analyze, design and develop the institutional 
repository of student project, the Faculty of Music, Silpakorn University, and 2) to evaluate the 
effectiveness and user’s satisfaction of the institutional repository of student project: a case study 
of the Faculty of Music, Silpakorn University. The research design consisted of 2 parts including: 
1.The development of institutional repository of student project using Yii Framework, MySQL 
for database and Apache for web server. 2. The evaluation of the effectiveness of the system and 
user’s satisfaction of the system. Mean and standard deviation were used to analyze user’s 
satisfaction. The research sample consisted of 37 people from 3 user groups; students, instructors 
and coordinators, using purposive sampling technique. The results revealed that user’s 
satisfaction of the system was in a good level. The overall mean score equaled to 4.15, the 
standard deviation were at 0.17. 
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บทที ่1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ความเปล่ียนแปลงและความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยีไดส้ร้างคุณประโยชน์ในการ

ด ารงชีวิตของมนุษยใ์ห้มีความสะดวกสบาย  รวดเร็ว โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึง
เป็นเทคโนโลยีท่ีไดรั้บความสนใจในปัจจุบนัเป็นอย่างมาก ถูกพฒันาและใช้กนัอย่างแพร่หลาย    
ทัว่โลก  เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเป็นการน าเทคโนโลยีมาจดัการกบัสารสนเทศ  ซ่ึงหมายถึง 
ขอ้มูล ขอ้เท็จจริง ข่าวสาร ความรู้ ท่ีผา่นการประมวลผลน าไปใช้แลว้เกิดประโยชน์กบัผูใ้ช้ มีการ
จดัเก็บ รวบรวม ส่งต่อ และส่ือสารกนัระหวา่งมนุษย ์โดยเฉพาะในปัจจุบนัเป็นยุคของการส่ือสาร
ขอ้มูลในรูปแบบดิจิทลั น าส่งขอ้มูลและส่ือสารผา่นระบบอินเทอร์เน็ต ในขอ้ดีก็คือช่วยลดขอ้จ ากดั
ในเร่ืองเวลา สถานท่ี และงบประมาณ  

ในวงการการศึกษา สถาบนัอุดมศึกษามีหน้าท่ีผลักดันและส่งเสริมให้บุคลากรและ
นกัศึกษาไดเ้ขา้ถึงสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ต่อการพฒันาความรู้ทางดา้นวชิาการและวจิยั โดยเฉพาะ
ในปัจจุบนัแผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษาฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ไดก้  าหนดจุดเน้นใน
เร่ืองการพฒันาใหอ้าจารยมี์ความเช่ียวชาญดา้นการสอนและการวจิยั เพื่อใหไ้ดบ้ณัฑิตท่ีพึงประสงค์
ท าให้สังคมมีการพัฒนาอย่างย ัง่ยืน(ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2556: 29) สถาบัน 
อุดมศึกษาหลายแห่งจึงเร่งสร้างผลงานทางวิชาการ งานวิจยั เพื่อให้สอดรับกบัการพฒันาการศึกษา
ในอุดมศึกษา  ดงันั้นมหาวิทยาลยัจึงควรตระหนกัในการจดัเก็บผลงานและเผยแพร่องคค์วามรู้ของ
บุคลากรเพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมผลงานท่ีเกิดจากภูมิปัญญาไม่ให้สูญหายไปไหน และเพื่อให้เกิด
การต่อยอดองคค์วามรู้ใหม่ๆ ใหก้บัสถาบนั  

คลงัสารสนเทศสถาบนั (Institutional Repository -IR) จึงเป็นแนวคิดท่ีสนบัสนุนการ
จดัเก็บผลผลิตทางปัญญาของบุคลากรในองค์กร ซ่ึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการติดต่อส่ือสาร
ทางวิชาการ และท าหน้าท่ีรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลภายในสถาบนั (วชัรี เพ็ชรวงษ์และคณะ, 
2554) ตวัอย่างเช่น บทความทางวิชาการ งานวิจยั วิทยานิพนธ์ เอกสารประกอบการสอน  และ
เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นวิชาการ เป็นตน้ ในประเทศไทยเร่ิมนิยมท าคลงัสารสนเทศระดบั
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สถาบนัอย่างแพร่หลายในสถาบนัอุดมศึกษา เช่น คลงัปัญญาจุฬาฯ (Chulalongkorn University 
intellectual Repository)  ซ่ึงเป็นแหล่งจดัเก็บและให้บริการสารสนเทศทางดา้นงานวิจยั งาน
วิชาการของคณาจารย์และนักศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือคลังข้อมูลงานวิจยัไทย 
(Thailand National Research Repository) ซ่ึงเป็นระบบรวบรวมผลงานวิจยัจากโครงการวิจยัทุก
หน่วยงานในประเทศไทย เป็นตน้ วชัรี เพช็รวงษ ์(2555: 3) ไดก้ล่าววา่คลงัสารสนเทศเป็นแนวทาง
ท่ีสร้างคุณค่าตั้ งแต่ระดับบุคคล องค์กรและสังคม ซ่ึงในระดับบุคคลเป็นกลุ่มนักวิชาการและ
นกัวิจยัท่ีมีบทบาทเป็นทั้งผูผ้ลิตและผูใ้ชเ้น้ือหาวิชาการ ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาทางวิชาการ
โดยตรง ในขณะท่ีสถาบนัและสังคมอาจถือไดว้า่เป็นกลุ่มไดรั้บประโยชน์ในลกัษณะของผลลพัธ์
ของคลงัสารสนเทศ  

คณะดุริยางคศาสตร์ เ ร่ิมก่อตั้ ง ข้ึนเ ม่ือปี พ.ศ. 2541 ภายใต้ช่ือ “โครงการจัดตั้ ง                      
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร” โดยด าริของศาสตราจารย ์ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ           
อดีตอธิการบดีมหาวทิยาลยัศิลปากร ดว้ยความร่วมมือจากบุคคลในวงการดนตรีหลายท่าน นบัเป็น
คณะวิชาล าดบัท่ี 10 ของมหาวิทยาลยัศิลปากร  เปิดรับนกัศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2542 เปิด
สอนเพียงหลกัสูตรเดียว คือ หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต ต่อมาในปีการศึกษา 2543 เปิดสอน
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส ปีการศึกษา 2546 เปิดสอนหลักสูตร                             
ดุริยางคศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย ์เพิ่มข้ึนเป็นหลกัสูตรท่ีสาม และในปีการศึกษา 
2552 คณะดุริยางคศาสตร์เปิดหลกัสูตรในระดบับณัฑิตศึกษาเพิ่มข้ึนอีก 1 หลกัสูตร คือ หลกัสูตร 
ดุริยางคศาสตรมหาบณัฑิต สาขาสังคีตวจิยัและพฒันา (คณะดุริยางคศาสตร์, 2556: 3) 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี และสาขาวิชาดนตรีแจ๊ส  
ปีการศึกษา 2554 และหลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาดนตรีเชิงพาณิชย ์ปีการศึกษา 2555
ไดก้ าหนดรายวชิาโครงการพิเศษ (Special Project) เป็นรายวิชาบงัคบั  โดยแต่ละสาขาก าหนดรหสั
วิชาไม่เหมือนกนั แต่ใช้ช่ือเดียวกนัคือ โครงการพิเศษ ซ่ึงเป็นรายวิชาบงัคบัท่ีนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 
จ าเป็นตอ้งศึกษาวิชาน้ีในภาคการศึกษาปลาย  นกัศึกษาตอ้งน าเสนอในรูปแบบผลงานสร้างสรรค์
ทางดา้นดนตรี ซ่ึงแต่ละสาขาจะมีรูปแบบแตกต่างกนัตามสาขาท่ีเรียน โดยผลงานดงักล่าวตอ้งผา่น
ความเห็นชอบของคณะกรรมการโครงการพิเศษของคณะดุริยางคศาสตร์ พิจารณาหัวข้อและ
น าเสนอผลงานให้คณะกรรมการตรวจและตดัสิน พร้อมทั้ งมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนเม่ือ
โครงการเสร็จส้ิน  

คณะดุริยางคศาสตร์มีวิสัยทัศน์ คือ “คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นสถาบันแห่งการวิจยัและสร้างสรรค์ และเป็นแหล่งเสริมสร้างและ
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บูรณาการองค์ความรู้ ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้รอบและมีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม” (คณะดุริยางคศาสตร์, 
2556: 1)  และมีแผนยุทธศาสตร์คณะดุริยางคศาสตร์ ในขอ้ท่ี 1 ขอ้ท่ี 3 และขอ้ท่ี 4 คือ พฒันา
หลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผูเ้รียนมีความคิดสร้างสรรค์ พฒันาสภาพแวดลอ้ม
ทางการศึกษาท่ีเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจยัเชิง
สร้างสรรค์  เพื่อสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และยุทธศาสตร์ดงักล่าว คณะดุริยางคศาสตร์จึงมีนโยบาย
ในการรวบรวมผลงานของนกัศึกษาในรายวิชาโครงการพิเศษเพื่อใช้เป็นแหล่งการคน้ควา้ให้กบั
นักศึกษารุ่นต่อไปท่ีจะท าผลงานสร้างสรรค์ในโครงการพิเศษ โดยหลังจากท่ีนักศึกษาผ่าน
กระบวนการน าเสนอผลงานเรียบร้อยแล้ว  ผลงานสร้างสรรค์ท่ีเก่ียวข้องทั้งหมดจะตอ้งน าส่ง
เจา้หนา้ท่ีผูป้ระสานงานสาขาของแต่ละสาขา เพื่อน าส่งใหบ้รรณารักษห์อ้งสมุด 

จากกระบวนการดงักล่าว ผูว้ิจยัในฐานะเป็นผูป้ระสานงานรวบรวมผลงานนกัศึกษา เพื่อ
ส่งบรรณารักษ์ ไดพ้บปัญหาในการรวบรวมผลงานโครงการพิเศษของนกัศึกษาคือ ขาดระบบใน
การจดัเก็บและคน้คืน กล่าวคือ ผลงานนกัศึกษามีจ านวนไม่ครบเท่ากบัจ านวนนกัศึกษาท่ีส าเร็จ
การศึกษา ผลงานกระจดักระจาย ไม่มีมาตรฐานในการจดัเก็บท่ีชัดเจน ไม่มีการให้รายการทาง
บรรณานุกรมกบัผลงาน ท าให้นกัศึกษาท่ีตอ้งการคน้ควา้ไม่สามารถหาขอ้มูลไดต้รงความตอ้งการ 
นอกจากน้ีผลงานนกัศึกษาท่ีมีจ านวนมากข้ึนทุกปี มีผลต่อการตอ้งใชพ้ื้นท่ีท่ีใชใ้นการจดัเก็บ ซ่ึงมี
พื้นท่ีจ  ากดั 

ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดในการประยุกต์เร่ืองคลังสารสนเทศสถาบัน ซ่ึงเป็นการจดัท าคลัง
เอกสารดิจิทลัของสถาบนั มาพฒันาระบบคลงัสารสนเทศผลงานนกัศึกษาวิชาโครงการพิเศษเพื่อ
จดัเก็บและคน้คืนผลงานของนักศึกษาท่ีอยู่ในรูปแบบดิจิทลัโดยใช้ซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัส 
(Open Source Software) โดยผูท่ี้เป็นเจา้ของผลงานสามารถน าเอกสารดิจิทลัเขา้สู่ระบบไดด้ว้ย
ตนเอง ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการท าคลงัดิจิทลัจะเป็นแหล่งรวบรวมผลงานนกัศึกษา เกิดการจดัเก็บ
ผลงานอยา่งเป็นระบบ และช่วยการคน้คืนอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจแก่ผูใ้ชร้ะบบ 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.  เพื่อวเิคราะห์ ออกแบบ และพฒันาระบบคลงัสารสนเทศผลงานนกัศึกษา 

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
2.  เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจผูใ้ชร้ะบบคลงัสารสนเทศผลงาน

นกัศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ขอบเขตของการวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยมุ่งศึกษาและพัฒนาระบบคลังสารสนเทศของคณะดุริยางคศาสตร์  
ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมผลงานนกัศึกษาวิชาโครงการพิเศษ หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต 3 สาขา 
โดยมีการศึกษาความตอ้งการของผูใ้ช้ น าผลมาวิเคราะห์และออกแบบระบบคลังสารสนเทศท่ี
รวบรวมผลงานนกัศึกษาในรายวชิาโครงการพิเศษ 

1.  ศึกษาความตอ้งการใชง้านของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัรายวชิาโครงการพิเศษ โดยใชแ้บบ
สัมภาษณ์กบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัระบบ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ผูบ้ริหาร อาจารย ์เจา้หน้าท่ี และ
นกัศึกษา 

2.  วเิคราะห์ความตอ้งการของผูใ้ช ้เพื่อออกแบบและพฒันาระบบ 
3.  รวบรวมผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาท่ีอยู่ในรูปแบบดิจิทลั โดยใช้ผลงานของ

นักศึกษาในรายวิชาโครงการพิเศษ  คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตร                         
ดุริยางคศาสตรบณัฑิต สาขาการแสดงดนตรี สาขาวชิาดนตรีแจส๊  และสาขาวชิาดนตรีเชิงพาณิชย ์

4. ประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบ โดยกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 3 
กลุ่ม ไดแ้ก่ อาจารย ์นกัศึกษา และเจา้หนา้ท่ี โดยใชข้อ้มูลท่ีในอยูใ่นคลงัจ านวน 50 รายการ  

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 1.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาระบบ 
  1.1  แบบสัมภาษณ์ความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบคลงัสารสนเทศผลนกัศึกษา  
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
  1.2  โปรแกรมท่ีใชใ้นการพฒันาระบบคลงัสารสนเทศผลนกัศึกษา  
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร ไดแ้ก่ 
 Yii Framework เป็นโปรแกรมส าหรับการพฒันาระบบ 
 PHP  เป็นภาษาสคริปตท่ี์ใชใ้นการพฒันาแอปพลิเคชนั 
 Apache เป็นซอฟตแ์วร์เวบ็เซิร์ฟเวอร์ 
 MySQL เป็นซอฟตแ์วร์ระบบฐานขอ้มูล 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพและประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบ 
  2.1  แบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบคลงัสารสนเทศผลนกัศึกษา  
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. โครงการพิเศษ เป็นรายวิชาบงัคบัท่ีนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 จ  าเป็นตอ้งศึกษาวิชาน้ีในภาค

การศึกษาสุดทา้ย  โดยนกัศึกษาตอ้งน าเสนอในรูปแบบผลงานสร้างสรรคท์างดา้นดนตรี ซ่ึงแต่ละ
สาขาจะมีรูปแบบการน าเสนอท่ีแตกต่างกนัตามสาขาท่ีเรียน โดยผลงานดงักล่าวตอ้งผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการโครงการพิเศษของคณะดุริยางคศาสตร์ พิจารณาหัวขอ้และน าเสนอ
ผลงานให้คณะกรรมการตรวจและตดัสิน พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยแต่ละสาขามี
รูปแบบการน าเสนอผลงานสร้างสรรคท่ี์แตกต่างกนัออกไป ดงัน้ี 

1.1. สาขาการแสดงดนตรี (Music Performance) หมายถึง สาขาท่ีจดัการเรียน            
การสอนดนตรีคลาสสิค นักศึกษาจะตอ้งน าเสนอผลงานการแสดงดนตรีคลาสสิคในเคร่ืองเอก 
(Major Instrument) ตอ้งส่งเล่มสารนิพนธ์ และดีวดีีบนัทึกผลงานการแสดงต่อสาธารณชน  

1.2. สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส (Jazz Studies) หมายถึง สาขาท่ีจดัการเรียนการสอนดนตรี
แจ๊ส  นกัศึกษาจะตอ้งน าเสนอผลงานการแสดงดนตรีแจ๊สตามเคร่ืองเอกของตนเอง และแสดงใน
รูปแบบการรวมวงแจส๊ (Jazz Ensemble) ในการส่งผลงานจะตอ้งส่งดีวีดีบนัทึกผลงานการแสดงต่อ
สาธารณชน โปสเตอร์ สูจิบตัร 

1.3. สาขาวชิาดนตรีเชิงพาณิชย ์(Commercial Music) หมายถึง การเรียนการสอนท่ีน า
ศาสตร์ความรู้ทางดา้นดนตรีมาประยกุตใ์ชใ้นความรู้อ่ืนๆ เพื่อการผลิตดนตรี นกัศึกษาจะตอ้งเลือก
น าเสนอผลงาน จาก 2 ใน 3 อย่าง ได้แก่ 1. แต่งดนตรีประกอบภาพยนตร์ (Motion Picture)   
2. แต่งเน้ือร้อง ท านอง 2 เพลง (Song Writing) 3. แต่งเพลงดนตรีท่ีส่งเสริมการตลาด (Music 
Campaign) ในการส่งผลงานจะตอ้งส่งซีดีเพลง โนต้เพลง และสารนิพนธ์ 

2. คลงัสารสนเทศสถาบนั  หมายถึง ระบบงานการส่งผลงานวิชาโครงการพิเศษ จากเดิม
ท่ีมีการส่งแบบตวัเล่มรายงาน และสารสนเทศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง มาเป็นการน าเอกสารเข้าสู่
กระบวนการในรูปแบบดิจิทลั โดยใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมช่วยประมวลผล จดัเก็บ และคน้
คืน โดยจดัเก็บผลงานนกัศึกษาอยูใ่นรูปแบบไฟลเ์สียง ไฟลภ์าพ ไฟลว์ดีีโอ และไฟลเ์อกสาร 

3. ซอฟตแ์วร์แบบเปิดเผยรหสั (Open Source Software) เป็นโปรแกรมท่ีอนุญาตให้ทุก
คนสามารถน าไปพฒันา รวมถึงวางขายและท าการตลาด    ซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัสช่วยท างาน
จดัการเน้ือหาบนเวบ็ไซต์ เช่น การสร้าง การจดัหมวดหมู่ การควบคุมการแสดงผล การควบคุม
เขา้ถึงเอกสาร รูปภาพ เป็นตน้ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. มีระบบคลงัสารสนเทศท่ีจดัเก็บขอ้มูลผลงานนกัศึกษาวชิาโครงการพิเศษท่ีเป็นระบบ 
2. มีแหล่งจดัเก็บและสืบคน้ท่ีผูใ้ชส้ามารถสืบคน้ขอ้มูลไดจ้ากระบบ เพื่อน าไปใช้

ประโยชน์ในการวจิยัและสร้างสรรคผ์ลงานในวชิาโครงการพิเศษ
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

งานวจิยัเร่ืองการพฒันาระบบคลงัสารสนเทศผลงานนกัศึกษา คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร ผูว้จิยัไดศึ้กษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ระบบสารสนเทศ 
1.1 วงจรการพฒันาระบบ 

2. คลงัสารสนเทศสถาบนั 
2.1 คุณลกัษณะและองคป์ระกอบของคลงัสารสนเทศสถาบนั 
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1. ระบบสารสนเทศ 

จากการทบทวนวรรณกรรมเร่ืองระบบสารสนเทศ (Information System) มีผูใ้ห้
ความหมายของระบบสารสนเทศไวด้งัต่อไปน้ี  

ทกัษิณา สวนานนท ์(2536: 152) กล่าววา่ ระบบสารสนเทศ หมายถึง การเก็บรวบรวม
ขอ้มูล การจดัเก็บอยา่งมีระบบ การเรียกหาขอ้มูลดว้ยวธีิการเรียกหาขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีวธีิการ
ต่างๆ ในการประมวลผล การวเิคราะห์ผลท่ีไดจ้ากการประมวลผลนั้นรวมไปถึงการเนน้ในเร่ืองการ
แสดงผล 

วรีะ สุภากิจ (2539: 7) กล่าวถึงระบบสารสนเทศวา่ เป็นระบบการเก็บรวบรวมขอ้มูลและ
ด าเนินการประมวลผลใหเ้ป็นสารสนเทศเพื่อสนองความตอ้งการของหน่วยงานทั้งในดา้นกฎหมาย 
ธุรกิจ บริหาร และประชาสัมพนัธ์เพื่อใชป้ระโยชน์ทั้งในการบริหารงานระดบัสูง ระดบักลาง และ
ระดบัปฏิบติัการ 

สุชาดา กีระนันท์ (2541) ให้ความหมายของระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบท่ี
ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์ทั้ งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย 
ฐานขอ้มูล ผูพ้ฒันาระบบ ผูใ้ชร้ะบบ พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งและผูเ้ช่ียวชาญในสาขา ทุกองคป์ระกอบ
น้ีท างานร่วมกันเพื่อก าหนด รวบรวม จดัเก็บข้อมูลประมวลผลขอ้มูลเพื่อสร้างสารสนเทศและ
ส่งผลลพัธ์หรือสารสนเทศท่ีไดใ้ห้ผูใ้ชเ้พื่อช่วยการสนบัสนุนการท างาน การตดัสินใจ การวางแผน 
การบริหาร การควบคุม การวเิคราะห์และติดตามผลการด าเนินงานขององคก์ร  

รุจิจนัทร์ พิริยะสงวนพงศ ์(2549) กล่าวถึงระบบสารสนเทศ หมายถึง เซตหรือการรวมตวั
ของกระบวนการหลายกระบวนการ ส าหรับงานดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล การประมวลผลเพื่อ
ปรับรูปแบบของข้อมูลให้เขา้สู่รูปแบบของสารสนเทศ ตลอดจนการกระจายสารสนเทศท่ีเป็น
ผลลพัธ์จากการประมวลผลสู่ผูใ้ชส้ าหรับการตดัสินใจ 

โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2550) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบท่ีมีการน า
คอมพิวเตอร์มาช่วยในการรวบรวมจดัเก็บ หรือจดัการกบัขอ้มูลข่าวสารเพื่อให้ขอ้มูลนั้นกลายเป็น
สารสนเทศท่ีดี สามารถน าไปใชใ้นการประกอบการตดัสินใจไดใ้นเวลาอนัรวดเร็วและถูกตอ้ง 

กล่าวโดยสรุประบบสารสนเทศ หมายถึง กลุ่มขอ้มูลท่ีมีการจดัเก็บ รวบรวมและมีระบบ
ประมวลผลโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการประกอบตดัสินใจ สนบัสนุนการท างาน วางแผน และ
เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานขององคก์ร 
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1.1  วงจรการพฒันาระบบ 
วงจรการพฒันาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) หมายถึง 

กระบวนการทางความคิดในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อแกปั้ญหาและตอบสนองความตอ้งการ
ของผูใ้ช้ (กิตติ ภกัดีวฒันะกุล, 2551) เป็นการพฒันาระบบอย่างมีโครงสร้าง มีการก าหนด
กระบวนการปฏิบติังานไวอ้ย่างชัดเจน โดยผลของแต่ละกระบวนการจะถูกน าไปใช้ต่อเน่ืองใน
ขั้นตอนต่อไป (พลพธู ปียวรรณ, 2552) วงจรการพฒันาระบบนั้นอาจเร่ิมดว้ยการพฒันาระบบใหม่
เลยหรือน าระบบเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้มาปรับเปล่ียนใหดี้ยิง่ข้ึน (ปานใจ ธารทศันวงศ,์ 2554)  

วงจรการพฒันาระบบเกิดข้ึนจากระบบการท างานเดิมไม่สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ช้งาน ด้วยเง่ือนไขส่ิงแวดล้อมต่างๆ หรือระบบงานเดิมท่ีท างานอยู่นั้นอาจไม่มี
ประสิทธิภาพ เช่น เทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั ส่งผลต่อซอฟต์แวร์ท่ีใช้งานอยู่
เดิมไม่สามารถตอบสนองงานปัจจุบนัไดดี้อีกต่อไป (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 2555)  โดยผูใ้ช้ตอ้งการ
ปรับปรุงกระบวนการให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จึงตอ้งมีกระบวนการพฒันาระบบ โดย
ใชว้งจรการพฒันาระบบเขา้มาก าหนดโครงสร้าง เร่ิมจากการคน้หาและเขา้ใจปัญหาเดิมของระบบ
ก่อน เพื่อให้การพฒันาระบบมีทิศทางท่ีชดัเจนและสามารถแก้ปัญหาไดต้รงจุด จากนั้นจึงศึกษา
ความเป็นไปไดท้ั้งในดา้นงบประมาณ บุคลากรท่ีจะมาดูแล และเทคโนโลยีท่ีจะน ามาใช้ เม่ือได้
ทิศทางท่ีชดัเจนแลว้จากนั้นจึงก าหนดขั้นตอนการท างานว่ามีรูปแบบอย่างไร ใครรับผิดชอบงาน
ส่วนไหนบา้ง แล้วจึงน ามาออกแบบระบบอย่างละเอียด เช่น การออกแบบการน าเขา้-ออกของ
ขอ้มูล การจดัท าหน้ารายงาน และน ามาพฒันาระบบทดลองใช้โดยให้ผูท่ี้รับผิดชอบแต่ละงาน
ทดลองใช้เพื่อน ามาหาจุดบกพร่องเพื่อน ามาปรับปรุงและพฒันาใช้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส าหรับขั้นตอนการพฒันาระบบไดป้ระยกุตใ์ชว้งจรการพฒันาระบบ 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การวางแผน
และศึกษาความตอ้งการของระบบ การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การด าเนินการสร้าง
ระบบ และการบ ารุงรักษา (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ,์ 2555; ณาตยา ฉาบนาค, 2545; พลพธู ปิยวรรณ, 
2552; ปานใจ ธารทศันวงศ,์ 2554) 

ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผนและศึกษาความตอ้งการของระบบ 
การวางแผนและศึกษาความตอ้งการของระบบ เป็นระยะแรกท่ีการพฒันาระบบควร

จะตอ้งเร่ิมจากการก าหนดทิศทางการพฒันาท่ีชดัเจน โดยก าหนดวตัถุประสงค์การพฒันาระบบ มี
เป้าหมายในการท าโครงการและขอบเขตอยา่งไร ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพ
และส่งเสริมการด าเนินงานขององคใ์ห้บรรลุเป้าหมาย นอกจากน้ีตอ้งศึกษาความตอ้งการใหม่ของ
ผูใ้ช้หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัระบบ โดยก าหนดความรับผิดชอบของงานแต่ละระบบ สอบถาม
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ความตอ้งการของผูบ้ริหาร และการเลือกเทคโนโลยีมาใช้ในการพฒันาระบบซ่ึงเช่ือมโยงไปถึง
งบประมาณและค่าใชจ่้ายตลอดโครงการวา่คุม้ค่าต่อการลงทุนพฒันาระบบหรือไม่ ซ่ึงการวางแผน
และศึกษาความตอ้งการของระบบท่ีชดัเจนและละเอียดจะช่วยใหก้ารวิเคราะห์และการพฒันาระบบ
ตรงตามความตอ้งการผูใ้ชม้ากท่ีสุด 

ในเบ้ืองตน้ของการวางแผนจะเร่ิมจากวิธีการระบุปัญหาเดิมท่ีเกิดข้ึนกบัระบบเพื่อ
ใช้เป็นเหตุผลในการพฒันาระบบหรือช้ีให้เห็นถึงปัญหาท่ีจะเกิดในอนาคตหากไม่มีการพฒันา
ระบบข้ึนมาแทนระบบเดิม เป็นขั้นตอนการศึกษาระบบงานเดิมเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยใช้
วธีิการสัมภาษณ์หรือสอบถามผูใ้ช ้ผูบ้ริหาร สังเกตการณ์ดว้ยตนเอง หรือ รวบรวมเอกสารเอกสาร
ท่ีเก่ียวขอ้งน ามาวิเคราะห์เพื่อแกปั้ญหาโดยช้ีให้เห็นถึงปัญหาท่ีเกิดจากระบบงานเดิม จากนั้นจึง
ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาระบบเพื่อเป็นการประเมินว่าระบบใหม่นั้นสามารถเกิดข้ึนได้
จริงหรือไม่ ไดแ้ก่ การศึกษาเร่ืองความเป็นไปไดใ้นเชิงปฏิบติัการ กล่าวคือองคก์รมีความพร้อมและ
มีความสามารถในการใชร้ะบบใหม่หรือไม่ ใครจะเป็นผูดู้แลระบบในส่วนต่างๆ ศึกษาความเป็นไป
ได้ในเร่ืองเทคโนโลยี  คือ ณ ปัจจุบนัเรามีเทคโนโลยีมารองรับในการท างานระบบใหม่หรือไม่ 
ศึกษาในเร่ืองความเป็นไปได้ตามระยะเวลาว่าสามารถพฒันาระบบได้เสร็จส้ินตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดหรือไม่ ศึกษาเร่ืองความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐศาสตร์ว่าระบบใหม่อยู่ในงบประมาณท่ี
ก าหนดหรือไม่ หรือมีความคุม้ค่าต่อการพฒันาระบบใหม่หรือไม่ 

ขั้นตอนท่ี 2 การวเิคราะห์ระบบ  
การวิเคราะห์ระบบเป็นน าความตอ้งการระบบจากผูใ้ชม้าพฒันาตน้แบบเพื่อให้เห็น

ความตอ้งการของระบบและเป็นการอธิบายวิธีการท างานแบบละเอียดเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ
ออกแบบระบบและพฒันาระบบเป็นการวเิคราะห์เพื่อก าหนดส่ิงท่ีรับเขา้ กระบวนการ และผลลพัธ์ 
ของระบบงานในทุกงานท่ีเกิดข้ึนในระบบ เรียกว่าการออกแบบในแนวตรรกะ (Logical Design) 
เป็นการออกแบบแนวคิดเชิงระบบอย่างละเอียด เร่ิมตั้งแต่ส่ิงน าเขา้ กระบวนการ ผลลพัธ์ ขอ้มูลท่ี
จดัเก็บ ส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช ้การออกแบบมุ่งไปยงัระบบท่ีมองเห็น เขา้ใจไดใ้นสายตาของผูใ้ช ้
เช่น การท าแผนภาพ (Diagram) เพื่อแสดงภาพจ าลองของระบบโดยใช้รูปแบบของแผนภาพการ
ไหลของขอ้มูล (Data Flow Diagram : DFDs) เป็นการแสดงให้เห็นถึงการไหลเวียนของขอ้มูลใน
ระบบ แผนภาพการไหลเวียนของระบบ (System Flowcharts) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้สัญลกัษณ์เพื่อ
สร้างแบบจ าลองระบบ พจนานุกรมขอ้มูล (Data Dictionary) เป็นการอธิบายถึงลกัษณะการเก็บ
ขอ้มูลในฐานขอ้มูล เป็นการนิยามโครงสร้างฐานขอ้มูล และโครงสร้างการตดัสินใจ (Structured 
Decision) ซ่ึงผูบ้ริหารจะท าการพิจารณาวา่มีความเป็นไปไดต้ามวตัถุประสงคท่ี์วางไวห้รือไม่ ส่วน
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ผูใ้ชร้ะบบจะใช้ขอ้มูลน้ีในการตรวจสอบว่าผูพ้ฒันาระบบไดว้ิเคราะห์ระบบมีความสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูใ้ชห้รือไม่ 

ขั้นตอนท่ี 3 การออกแบบระบบ 
การออกแบบระบบเป็นการน าขั้นตอนการศึกษาและการวิเคราะห์ระบบมาให้เป็น

ระบบใหม่ท่ีตอ้งการ การออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design) เป็นการออกแบบแสดงผงัการ
ท างานของระบบ (Work Flow) โปรแกรม หน้าท่ีของผูใ้ช้ คุณลักษณะของฮาร์ดแวร์ต่างๆ 
(Hardware Specification) การออกแบบจะเป็นการออกแบบอยา่งกวา้งๆแต่จะน าเสนอกระบวนการ
เขา้และออกของขอ้มูลอยา่งชดัเจน มีการออกแบบฟอร์มส าหรับใส่ขอ้มูลเขา้ (Input Form) หนา้จอ
การแสดงผล การออกแบบผลการแสดงการประมวลผล มีขั้นตอนการประมวลผล และก าหนด
ผูรั้บผดิชอบ มีรูปแบบการจดัหาระบบ การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ การออกแบบหนา้จอ
ของผูใ้ช้งาน (User Interface) การออกแบบฐานขอ้มูล และการออกแบบโปรแกรม เพื่อให้เห็น
คุณลกัษณะของระบบหรือขอ้ก าหนดของระบบท่ีสามารถน าไปใชใ้นขั้นตอนต่อไป คือการพฒันา
หรือการสร้างระบบ รวมทั้ งน าไปใช้เป็นข้อก าหนดให้กับผูผ้ลิตหรือจ าหน่าย ในการสรรหา
โปรแกรมส าเร็จรูป หรือวา่จา้งหน่วยงานภายนอกมาใหบ้ริการ 

ขั้นตอนท่ี 4 การพฒันาระบบ 
การพฒันาระบบเป็นการน าขอ้มูลในส่วนของการวเิคราะห์มาออกแบบ โดยผูพ้ฒันา

ระบบจะตอ้งพฒันาให้ตรงกบัส่ิงท่ีออกแบบไวโ้ดยจดัท าเอกสารควบคู่กนัไปการทดสอบและการ
ติดตั้ง  นอกจากเป็นการสร้างความมัน่ใจและความน่าเช่ือถือของระบบแลว้ ยงัจะตรวจสอบการ
ตอบสนองฟังก์ชันการท างานได้อย่างสมบูรณ์ และเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าสามารถด าเนินการ
ตามท่ีออกแบบไวห้รือไม่ การน าระบบมาใช้นั้น อาจใช้โดยวิธีการทดแทนระบบเดิมทนัที หรือ
เลือกท่ีจะปรับเปล่ียนแบบคู่ขนาน โดยยงัคงระบบเดิมควบคู่ไปกบัการท างานของระบบใหม่ ซ่ึงวิธี
น้ีจะมีความปลอดภยัสูงกว่าวิธีแรก เม่ือระบบมีความเสถียรแล้วจัดอบรมวิธีการใช้งานให้กับ
ผูเ้ก่ียวขอ้งไดท้ดลองใช้ และควรมีการท าแบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบ เพื่อให้ทราบ
ถึงความคิดเห็นของผูใ้ช้ว่าระบบงานใหม่ท่ีน ามาทดแทนนั้นท างานได้ดีกว่าระบบเดิมหรือไม่
อยา่งไร หากพบส่ิงบกพร่องท่ีจึงด าเนินการปรับแกไ้ข และเม่ือการพฒันาเสร็จสมบูรณ์แลว้จึงมีการ
จดัท าคู่มืออธิบายขั้นตอนการท างานโดยละเอียดใหแ้ก่ผูใ้ชร้ะบบ 

ขั้นตอนท่ี 5 การบ ารุงรักษา 
การบ ารุงรักษาจะเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัผูพ้ฒันาระบบ โดยจะตอ้งดูแลการติดตั้งและ

บ ารุงดูแลรักษาระบบใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ โดยระยะเวลาของการบ ารุงรักษานั้น
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จะเป็นช่วงระยะเวลาท่ียาวนานท่ีสุด ระบบจะตอ้งใช้งานไดย้าวนานหลายปี และสามารถรองรับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในอนาคต หรือเม่ือนานไปผูใ้ช้อาจมีความตอ้งการท่ีเปล่ียนไป ผูพ้ฒันาระบบ
จะตอ้งหาโปรแกรมรองรับในอนาคต หากการเปล่ียนแปลงนั้นมีมากเกินไปก็จะกลบัไปสู่ขั้นตอน
แรก และท าตามล าดบัวงจรพฒันาระบบต่อไป  
 

2.  คลงัสารสนเทศสถาบัน 
จากการทบทวนวรรณกรรมเร่ืองคลงัสารสนเทศสถาบนั  มีผูใ้ห้ความหมายของคลัง

สารสนเทศสถาบนัไวด้งัต่อไปน้ี 
อุทุมพร มณีวรรณ์ (2555: 3) ให้ความหมายว่า คลงัสารสนเทศสถาบนัเป็นการรวบรวม 

จดัเก็บ สงวนรักษา และเผยแพร่องค์ความรู้ของบุคลากรในหน่วยงานหรือสถาบนั โดยเฉพาะ
สถาบนัอุดมศึกษาในมหาวิทยาลยั เพื่อจดัเก็บและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของสถาบนัไว้
อยา่งถาวร ไดแ้ก่ งานวจิยั วทิยานิพนธ์ บทความทางวชิาการ  

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ (2008) กล่าวว่า คลงัสารสนเทศสถาบนั หมายถึง คลงัเก็บ
ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทลั อนัเป็นภูมิปัญญาของมหาวิทยาลยั ซ่ึงมีการจดัเก็บเป็นศูนยร์วม มีการ
สงวนรักษา และมีการท าดชันีท่ีได้มาตรฐาน สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศเหล่านั้นได ้
จดัการและเผยแพร่งานในรูปแบบดิจิทลัอนัเป็นผลผลิตของคณาจารย ์นกัวจิยั นกัศึกษา หรือสมาชิก
ในประชาคมนั้น 

 สมาน ลอยฟ้า (2553: 121) ไดใ้ห้นิยามวา่ คลงัสารสนเทศสถาบนัเป็นคอลเลคชนัในรูป
ดิจิทลัท่ีมุ่งเน้นการรวบรวมและสงวนรักษาผลงานทางวิชาการของบุคลากรของสถาบนั ได้แก่ 
ผลงานการวจิยั และผลงานวชิาการอ่ืนๆ โดยจดัเก็บไวใ้นท่ีแห่งเดียว เนน้การรักษาอยา่งยิ่งถาวรทั้ง
ในปัจจุบนัและอนาคต การเขา้ถึงแบบเสรี ไม่จ  ากดัผูใ้ช ้และการใชป้ระโยชน์ไม่เสียค่าใชจ่้าย 

จากการนิยามขา้งตน้สามารถสรุปได้ว่า คลงัสารสนเทศสถาบนั คือ พื้นท่ี หรือแหล่ง
รวบรวมผลงานอนัเกิดจากภูมิปัญญา ความรู้ ของคนในสถาบนั  มีวตัถุประสงค์เพื่อเกิดประโยชน์
ในการค้นควา้ทางด้านวิชาการ มีการพฒันาเคร่ืองมือเพื่อจดัเก็บและสืบค้นผลงานดงักล่าวใน
รูปแบบดิจิทลั โดยมีการก าหนดนโยบายการใชง้านและสิทธ์ิการเขา้ถึง  

2.1  คุณลกัษณะและองค์ประกอบของคลงัสารสนเทศสถาบัน 
Johnson (2002) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะคลงัสารสนเทศสถาบนัซ่ึงจะตอ้ง

ประกอบดว้ยคุณลกัษณะต่างๆ ดงัน้ี 
1.  จะตอ้งเป็นทรัพยากรในรูปแบบดิจิทลั 
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2. เนน้การจดัเก็บผลงานบุคลากรในสถาบนั 
3. รวบรวมผลงาน และรักษา ผลงานทางวิชาการของบุคลากรในสถาบนั ได้แก่ 

คณาจารย ์นกัวิชาการ นกัศึกษา โดยมีวตัถุประสงค์การเป็นคลงัสารสนเทศ อาทิ บทความ ส่ือการ
สอน หนงัสือ วทิยานิพนธ์  

4.  การควบคุมและการจดัการการเขา้ถึงเน้ือหา มีการก าหนดกลไกการเขา้ถึงและ
สิทธิต่างๆ ใครเป็นผูท่ี้สามารถรับรอง (Approve) เขา้ถึง (Access) แกไ้ข (Update) 

5. เม่ือมีการน าเข้าคลังแล้ว ไม่ควรมีการถอดถอนจากคลัง ยกเวน้เหตุจ าเป็น 
ตวัอย่างเช่น งานท่ีมีการละเมิดลิขสิทธ์ิ ดงันั้นจึงตอ้งพิจารณานโยบายหรือเกณฑ์ในการจดัเก็บ
เน้ือหา ตอ้งมีการสงวนรักษาผลงาน และสามารถเขา้ถึงไดใ้นระยะยาว 

6. ให้มีการเขา้ถึงได้แบบเปิด แบบเสรี เป็นระบบท่ีสามารถท างานร่วมกนัได้นั้น 
เป็นเร่ืองทางเทคนิคท่ีมีการน าการเก็บถาวรแบบเปิด หรือ Open Archives Initiative (OAI) มาใช้
เพื่อเป็นแนวทางการก าหนดมาตรฐานส าหรับการเก็บรักษาในเชิงบันทึกถาวร และสามารถ
เช่ือมโยง แลกเปล่ียนเมทาดาทาท าใหส้ามารถสืบคน้ และเรียกใชข้อ้มูลขา้มระบบกนัได ้

สมาน ลอยฟ้า (2553: 121)  ไดก้ล่าวถึง คุณลกัษณะและหน้าท่ีของระบบคลงั
สารสนเทศจะตอ้งมีหนา้ท่ีไวด้งัน้ี  

1. มีการควบคุมหรือก าหนดสิทธิผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหมี้การเพิ่ม แกไ้ข เอกสาร 
2. ใชม้าตรฐานการใหข้อ้มูลเมทาดาทาเพื่อเป็นการควบคุมภายใน 
3. จดัการสิทธิในการเข้าถึงเอกสาร ก าหนดสิทธ์ิเขา้สู่ระบบและรวมถึงควบคุม

ภายในเพื่อป้องกนัการเปล่ียนแปลงโดยผูไ้ม่มีสิทธ์ิ  
4. ควรมีการดูแลรักษาเอกสารในระยะยาว มีการสนบัสนุนช่วยเหลือจากบุคลากร

ดา้นเทคโนโลยขีองสถาบนั เน่ืองจากเป็นงานท่ีตอ้งใชเ้วลาและมีความซบัซอ้น 
5. ก าหนดขอบเขตการจดัเก็บเน้ือหาไวใ้นคลงัสถาบนัสถาบนั 
คลงัสารสนเทศสถาบนัเป็นแนวคิดท่ีมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษา น ามาใช้

เพื่อการสนบัสนุนการจดัเก็บผลงานทางดา้นวิชาการของบุคลากรท่ีสามารถแสดงให้เห็นภูมิปัญญา 
และความสามารถ และความเป็นเลิศทางดา้นวิชาการ สอดคลอ้งกบัความเจริญกา้วหน้าทางดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ ลดขอ้จ ากดัในดา้นการเขา้ถึงสารสนเทศ ตวัอยา่งเช่น คลงัปัญญาจุฬาฯ (CU 
Intellectual Repository – CUIR)  ตั้งข้ึนเพื่อเป็นคลงัจดัเก็บและให้บริการสารสนเทศอนัเป็นภูมิ
ปัญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ซ่ึงจะรวมทั้งผลงานวิจยั วิชาการ ของคณาจารย ์นกัวิจยั และ
นิสิตบณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยั ทรัพยากรสารสนเทศจดัเก็บในรูปดิจิทลั จะเป็นเคร่ืองอ านวย
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ความสะดวกแก่ประชาคมวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั ในการศึกษาคน้ควา้ วิจยั 
และยงัจะเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงของมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นท่ีประจกัษใ์นระดบันานาชาติ  

จากคุณลกัษณะของคลงัสารสนเทศสถาบนัท่ียกตวัอยา่งมาเบ้ืองตน้มีลกัษณะส าคญั
คือ จะตอ้งจดัเก็บและเผยแพร่ผลงานท่ีเป็นของคนในสถาบนัสร้างข้ึนให้อยูใ่นรูปแบบดิจิทลั โดย
ตอ้งค านึงถึงการน าเอกสารเขา้สู่ระบบท่ีมีการสะสมผลงานในคลงัอยา่งต่อเน่ือง และเอกสารตอ้งถูก
จดัเก็บรักษาอย่างถาวร จากคุณลักษณะท่ีกล่าวมาท าให้สถาบันได้ประโยชน์จากการใช้คลัง
สารสนเทศสถาบนั ท าให้เกิดระบบการรวบรวมและเผยแพร่เน้ือหาทางวิชาการ ซ่ึงเป็นเสมือน
ตวัช้ีวดัคุณภาพทางวชิาการของมหาวทิยาลยัหรือหน่วยงานวจิยั  

2.2  ประโยชน์ของคลงัสารสนเทศ 

วชัรี เพ็ชรวงษ์ (2555: 41)  ไดก้ล่าววา่คลงัสารสนเทศเป็นแนวทางท่ีสร้างคุณค่า
ตั้งแต่ระดบับุคคล องคก์รและสังคม ซ่ึงในระดบับุคคลเป็นกลุ่มนกัวิชาการและนกัวิจยัท่ีมีบทบาท
เป็นทั้งผูผ้ลิตและผูใ้ช้เน้ือหาวิชาการ ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาทางวิชาการโดยตรง ในขณะท่ี
สถาบนัและสังคมอาจถือไดว้า่เป็นกลุ่มไดรั้บประโยชน์ในลกัษณะของผลลพัธ์ของคลงัสารสนเทศ  

สุภาพร ชยัธมัมะปกรณ์ (2553) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของคลงัสารสนเทศไวด้งัน้ี 
1. ท าใหเ้กิดระบบการรวบรวมสงวนรักษาและเผยแพร่เน้ือหาทางวชิาการ  
2. เป็นเสมือนตวัช้ีวดัคุณภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลยั หน่วยงานวิจยัโดยรวม  

ทรัพยท์างปัญญาของมหาวทิยาลยั 
3. เป็นการสงวนรักษาทรัพยสิ์นทางปัญญาในรูปแบบดิจิทลั 
4. เป็นการส่ือสารทางวชิาการ 
5. เป็นการจดัการความรู้ 
6. เป็นการสนบัสนุนเร่ืองการเขา้ถึงโดยเสรี 

2.3  การท างานของระบบคลงัสารสนเทศ 
Gibbons (2004) สรุปการท างานของระบบคลงัสารสนเทศไวด้งัน้ี 

1. การส่งมอบเน้ือหาเขา้คลงัสารสนเทศ (Material Submission) เจา้ของผลงานหรือ
ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายท าหนา้ท่ีส่งมอบเน้ือหาท่ีอยูใ่นรูปแบบดิจิทลัท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้เขา้
ไปเก็บยงัคลงัสารสนเทศ นอกจากน้ียงัมีกลไกท่ีจดัการเน้ือหาท่ีน าเขา้มาและงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น การแปลงเน้ือหาจากรูปแบบหน่ึงไปอีกรูปแบบหน่ึง การแจง้เตือนผา่นทางอีเมล  

2. การจดัการเมทาดาทา (Metadata Application) เป็นการก าหนดชุดขอ้มูลเพื่อ
แสดงถึงขอ้มูลท่ีจดัเก็บในเน้ือหาท่ีน าเขา้จากผูใ้ช ้โดยผูใ้ชเ้ป็นผูก้  าหนดและผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการ
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จดัการเมทาดาทา เช่น บรรณารักษ์ ท าหน้าท่ีตรวจสอบและปรับแกไ้ขชุดขอ้มูลท่ีผูใ้ช้ก าหนดข้ึน 
โดยมากแลว้ขอ้มูลเมทาดามกัเป็นการบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือเร่ือง ช่ือเจา้ของผลงาน บทคดัยอ่ ค า
ส าคญั 

3. การควบคุมการเขา้ถึง (Access Control)  คือ การก าหนดการเขา้ถึงเน้ือหา ซ่ึง
สามารถก าหนดเขา้ถึงได ้3 ลกัษณะ 1. ก าหนดการเขา้ถึงอย่างเสรี 2. จ  ากดัการเขา้ถึงเฉพาะภายใน
เครือข่ายสถาบัน 3. การเข้าถึงแบบก าหนดสิทธ์ิ คือ สามารถเข้าถึงได้ทั้ งภายในและภายนอก
เครือข่ายแต่ตอ้งเฉพาะผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตเท่านั้น 

4. การบริการสืบคน้สารสนเทศ (Discovery Support) เป็นการให้บริการสืบคน้
ขอ้มูลท่ีรวบรวมไวผู้ใ้ชส้ามารถเขา้มาสืบคน้ขอ้มูลท่ีคลงัสารสนเทศไดโ้ดยตรง  

5. การแพร่กระจายขอ้มูล (Distribution) คลงัสารสนเทศมีกลไกท่ีส่งเสริมและ
สนบัสนุนการเผยแพร่เน้ือหาใหเ้กิดการน าไปใชง้าน 

6. การสงวนรักษาขอ้มูล (Preservation) เพื่อให้เน้ือหาท่ีจดัเก็บสามารถเขา้ถึงและ
พร้อมใชง้านตลอดเวลาแมว้า่จะถูกพฒันาข้ึนมาดว้ยเทคโนโลยใีดๆ ก็ตาม 

2.4  การท างานของคลงัสารสนเทศในระดับคณะวชิา 

Nancy Foster (2005)  กล่าวถึงการพฒันาการน าเขา้เน้ือหาเพื่อใชใ้นคลงัสารสนเทศ
ในระดบัคณะวชิาตอ้งการมีดงัต่อไปน้ี 

1. ท างานร่วมกบัเจา้ของผลงาน 
2. สามารถท างานระหวา่งคอมพิวเตอร์ทั้งเคร่ืองรูปแบบ Mac และ PC 
3. ก าหนดใหค้นอ่ืนเขา้ถึงงานของตนเองได ้
4. เขา้ถึงเอกสารผลงานดว้ยความง่าย 
5. มีระบบรักษาความปลอดภยั และมีการดูแลเร่ืองการเขา้ถึงระบบ  
6. มีการก าหนดเร่ืองลิขสิทธ์ิ 
7. มีผูรั้บผดิชอบดูแลระบบ 
8. ลดความซ ้ าซอ้น ความยาก ความวุน่วาย หรือท าใหเ้กิดข้ึนนอ้ยท่ีสุด 

 

3.  โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL 
โปรแกรมระบบจดัการฐานขอ้มูล MySQL เป็นระบบจดัการฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 

(Relational Database Management System) โดยใชภ้าษา SQL มีการพฒันาภายใตบ้ริษทั MySQL 
AB ในประเทศสวีเดน โดยจดัการ MySQL ทั้งในแบบท่ีให้ใชฟ้รี และแบบท่ีใชใ้นเชิงธุรกิจ สร้าง
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ข้ึนโดยชาวสวีเดน 2 คน และชาวฟินแลนด์ ช่ือ David Axmark, Allan Larsson และ Michael  
Monty Widenius. (วกิิพีเดีย, 2558) โดย MySQL จดัเตรียมเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการสร้าง
ฐานขอ้มูลบนเวบ็ไวใ้ห้ ท าให้เวบ็เซิร์ฟเวอร์สามารถคน้หาและส่งขอ้มูลท่ี Browser ร้องขอกลบัไป
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (สุธี พงศาสกุลชยั, 2553) 

3.1  ความสามารถและการท างานของโปรแกรม MySQL  
โปรแกรม MySQL เป็นระบบจดัการฐานขอ้มูลท่ีมีโครงการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีมี

การจดัระบบการน าเขา้ขอ้มูล การเพิ่มเติม การประมวลผล เป็นตวักลางในการจดัการขอ้มูลใน
ฐานขอ้มูลทั้งหมดและรองรับการท างานของแอพลิเคชนัอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการใชง้านขอ้มูลในฐานขอ้มูล 
เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการจัดการกับข้อมูลจ านวนมาก MySQL ท าหน้าท่ีเป็นทั้ งตัว
ฐานขอ้มูลและระบบจดัการฐานขอ้มูล ความสามารถ และการท างานของโปรแกรม MySQL มี
ดงัต่อไปน้ี 

3.1.1  เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพนัธ์  
ฐานขอ้มูลแบบแบบเชิงสัมพนัธ์ จะท าการเก็บขอ้มูลทั้งหมดในรูปแบบของ

ตารางแทนการเก็บขอ้มูลทั้งหมดลงในไฟล์ แต่ละตารางท่ีเก็บขอ้มูลสามารถเช่ือมโยงเขา้หากนัท า
ให้สามารถรวมหรือจดั กลุ่มข้อมูลได้ตามต้องการโดยอาศยัภาษา SQL ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ
โปรแกรม MySQL ซ่ึงเป็นภาษามาตรฐานในการเขา้ถึงฐานขอ้มูล 

3.1.2  เป็นซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัส 
ผูใ้ช้งาน MySQL ทุกคนสามารถใช้งานและปรับแต่งการท างานได้ตาม

ตอ้งการ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม MySQL ได้จากอินเทอร์เน็ตและน ามาใช้งานโดยไม่มี
ค่าใชจ่้ายใดๆ 

3.1.3 รองรับการท างานกบัฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
โปรแกรม MySQL ถูกออกแบบและพฒันาข้ึนมาเพื่อท าหน้าเป็นเคร่ือง

ให้บริการรองรับการจดัการกบั ฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ ซ่ึงการพฒันายงัคงด าเนินอยู่อย่างต่อเน่ือง 
ส่งผลให้มีฟังก์ชนัการท างานใหม่ๆ ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชง้านเพิ่มข้ึนอยูต่ลอดเวลา รวมไป
ถึงการปรับปรุงด้านความต่อเน่ือง ความเร็วในการท างาน และความปลอดภยั ท าให้โปรแกรม 
MySQL เหมาะสมต่อการน าไปใชง้านเพื่อเขา้ถึงฐานขอ้มูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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3.2  โปรแกรม phpMyAdmin 
โปรแกรม phpMyAdmin คือโปรแกรมท่ีถูกพฒันาโดยใชภ้าษาสคริปต ์PHP เพื่อใช้

ในการบริหารจดัการฐานขอ้มูล MySQL แทนการคียค์  าสั่ง เน่ืองจากถา้เราจะใช้ฐานขอ้มูลท่ีเป็น 
MySQL บางคร้ังจะมีความล าบากและยุ่งยากในการใช้งาน ดงันั้นจึงมีเคร่ืองมือในการจดัการ
ฐานขอ้มูล MySQL ข้ึนมาเพื่อใหส้ามารถจดัการ ตวั DBMS ท่ีเป็น MySQL ไดง่้ายและสะดวกยิ่งข้ึน 
โดย phpMyAdmin ก็ถือเป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงในการจัดการนั้ นเอง (Mindphp,2558)  
phpMyAdmin เป็นส่วนต่อประสานท่ีสร้างโดยภาษาพีเอชพี ซ่ึงใชจ้ดัการฐานขอ้มูล MySQL ผา่น
เวบ็เบราวเ์ซอร์ โดยสามารถท่ีจะท าการสร้างฐานขอ้มูลใหม่ หรือท าการสร้าง Table ใหม่ๆ และยงัมี 
function ท่ีใชส้ าหรับการทดสอบการ query ขอ้มูลดว้ยภาษา SQL พร้อมกนันั้น ยงัสามารถท าการ 
insert delete update หรือแมก้ระทัง่ใช้ ค  าสั่งต่างๆ เหมือนกบักนัการใชภ้าษา SQL ในการสร้าง
ตารางขอ้มูล 

โปรแกรม phpMyAdmin เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการสร้าง และบริหารจดัการ
ฐานขอ้มูล MySQL ในรูปแบบกราฟิกส์ ซ่ึงโดยปกติแลว้ฐานขอ้มูล MySQL นั้นตอ้งใชค้  าสั่งใน
รูปแบบของการพิมพต์วัอกัษร หรือท่ีเรียกวา่ command line ในการสร้างฐานขอ้มูล ท าให้เกิดความ
ยุง่ยากส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ หรือผูท่ี้ไม่คุน้เคย โปรแกรม phpMyAdmin จึงถูกออกแบบมาเพื่อแกปั้ญหา
น้ี ส าหรับวธีิการใชง้าน MySQL นั้นสามารถท าไดโ้ดยการเปิดโปรแกรมเวบ็เบราวเ์ซอร์ข้ึนมา แลว้
พิมพ ์localhost ลงในช่อง address แลว้กดปุ่ม enter ก็จะเขา้สู่หนา้เวบ็เพจ และมีค าสั่งให้เลือก คลิก
เลือกท่ี phpMyAdmin ก็จะเข้าสู่หน้าเว็บเพจส าหรับจัดการฐานข้อมูลทันที นอกจากน้ี 
phpMyAdmin ยงัสนับสนุนภาษาไทยอีกดว้ยซ่ึงท าให้สามารถจดัการฐานขอ้มูลได้ง่ายข้ึนไปอีก 
(Ninetechno, 2558) 
 

4.  ภาษาสคริปต์ PHP 
ภาษาสคริปต ์PHP ถูกสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1994 โดยนาย Rasmus Lerdof ชาวเดนมาร์ก

เป็นผูเ้ร่ิมต้นพฒันา (อนรรฆนงค์ คุณมณี, 2553) PHP เป็นภาษาสคริปต์แบบเซิร์ฟเวอร์ไซต ์
(Server-Side Scripting Language) หมายถึง การประมวลผลจะเกิดข้ึนจากบนเคร่ืองแม่ข่าย แลว้จึง
สร้างผลลพัธ์เป็นภาษา HTML ส่งกบัเคร่ืองลูก (สมศกัด์ิ โชคชยัชุติกุล,2547)  ภาษาสคริปต ์PHP 
เป็นซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหสั สามารถดาวน์โหลดไดฟ้รี เหมาะกบัการน ามาสร้างเวบ็เพจ โดย
จะตอ้งมีเวบ็เซิร์ฟเวอร์ เช่น Apache และฐานขอ้มูลเซิร์ฟเวอร์ เช่น MySQL  
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ภาษาสคริปต ์ PHP นิยมน ามาสร้าง Dynamic Web เน่ืองจากมีรูปแบบท่ีง่าย และถูก
พฒันามาเพื่อใชก้บัฐานขอ้มูล MySQL ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัเป็นซอฟตแ์วร์เปิดเผย
รหสัซ่ึงน ามาใชโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย  โดย MySQL จดัเป็นฐานขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพและน ามาใช้
งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รองรับการท างานแบบ Relational Database หรือฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 
และโครงสร้างของค าสั่งท่ีใช้ในการท างานร่วมกับ MySQL จะอยู่ในรูปของค าสั่งท่ีคล้ายกับ
ภาษาองักฤษท าใหจ้ดจ า และน าไปใชไ้ดง่้าย  

4.1 ความสามารถของภาษาสคริปต์ PHP 
อนรรฆนงค์ คุณมณี (2553)  ได้แบ่งประเภทความสามารถของภาษาสคริปต์ PHP 

ไว ้3 ประเภท มีดงัต่อไปน้ี 
1. ความสามารถพื้นฐาน เป็นความสามารถขั้นพื้นฐานท่ีภาษาสคริปต์ทัว่ไป เช่น 

การสร้างฟอร์มตอบโตห้รือรับส่งขอ้มูลกบัผูใ้ชไ้ด ้การใช ้ Cookie เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่ง
ผูใ้ชก้บัเวบ็เซิร์ฟเวอร์ และมีฟังก์ชนัมากมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขอ้ความ อกัขระ และ Pattern 
Matching  

2. ความสามารถติดต่อกับฐานข้อมูล มีการจดัการฐานขอ้มูลอย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ สามารถจดัเก็บและแสดงผลทางเว็บเพจได้อย่างถูกต้องและสวยงาม โดยใช ้
phpMyAdmin ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีถูกพฒันาโดยใช้ภาษาสคริปต ์PHP เพื่อใชใ้นการบริหารจดัการ
ฐานขอ้มูล MySQL แทนการคียค์  าสั่ง เน่ืองจากถา้เราจะใชฐ้านขอ้มูลท่ีเป็น MySQL บางคร้ังจะมี
ความล าบากและยุง่ยากในการใชง้าน ดงันั้นจึงมีเคร่ืองมือในการจดัการฐานขอ้มูล MySQL ข้ึนมา
เพื่อใหส้ามารถจดัการฐานขอ้มูล ท่ีเป็น MySQL ไดง่้ายและสะดวกยิง่ข้ึน  

3. ความสามารถขั้นสูง สามารถรองรับการเช่ือมต่อกบัโปรโตคอลอ่ืนๆ เช่น IMAP 
POP3 HTTP  และสามารถท างานไดก้บัฮาร์ดแวร์ทุกระดบั เน่ืองจากภาษาสคริปต์ PHP ถูก
ประมวลผลและท างานอยู่บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ดงันั้นโปรแกรมท่ีเขียนด้วยภาษาสคริปต์ PHP ก็
สามารถประมวลผลโดยไม่จ  าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

4.2  องค์ประกอบของการเขียนภาษาสคริปต์ PHP 
อนรรฆนงค์ คุณมณี (2553) กล่าวถึงหลกัการเขียนภาษาสคริปต์ PHP นั้นจะตอ้ง

เตรียมความพร้อมของระบบคอมพิวเตอร์ดงัต่อไปน้ี  
1. Server ในการใช้งานเบ้ืองตน้สามารถให้คอมพิวเตอร์ท่ีใช้งานอยู่เป็นเคร่ือง

เซิร์ฟเวอร์ได ้
2. Client คือเคร่ืองผูใ้ชง้าน ในกรณีศึกษาดว้ยตนเอง 
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3.  โปรแกรมWeb Server เป็นโปรแกรมท่ีท าให้เซิร์ฟเวอร์กลายเป็นเวบ็เซิร์ฟเวอร์
นัน่เอง ส าหรับโปรแกรมท่ีนิยมใชก้็คือ Apache และ IIS 

4. โปรแกรม Text Editor คือโปรแกรมท่ีใชพ้ิมพแ์ละแกไ้ขภาษาสคริปต ์PHP ซ่ึงมี
หลากหลายโปรแกรม อาทิ Notepad FrontPage Dreamweaver และ Edit Plus 

5. โปรแกรม Database Server เป็นโปรแกรมท่ีท างานบนเซิร์ฟเวอร์ ท าให้
เซิร์ฟเวอร์ใหบ้ริการเก่ียวกบัฐานขอ้มูลได ้ท่ีนิยมใชคื้อ MySQL, PostgreSQL, SQL Server 

6. โปรแกรม Database Management เป็นโปรแกรมท่ีจดัการระบบฐานขอ้มูล ทั้งน้ี
โปรแกรม Database Server บางตวัไม่สามารถสร้างส่วนท่ีจดัการ สร้าง แกไ้ข ลบ Database เหมือน 
Microsoft Access ได้ และโปรแกรมท่ีใช้จดัการฐานขอ้มูลคือ phpMyAdmin พฒันาด้วยภาษา
สคริปต ์PHP เพื่อใชจ้ดัการ MySQL โดยเฉพาะ 
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ภาพท่ี 1 แสดงสถาปัตยกรรมการท างานของภาษาสคริปต ์PHP เวบ็เซิร์ฟเวอร์ (King Kong Beatz, 2015)
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4.3  PHP Framework 

PHP เป็นภาษาสคริปตท่ี์นิยมน ามาพฒันาใชก้บั Web Server ไดห้ลายแพลตฟอร์ม 
และดว้ยคุณสมบติัท่ีเป็นโปรแกรมแบบเปิดเผยรหสั จึงมีผูน้ ามาใช้และพฒันามาอย่างต่อเน่ือง แต่
ในการพฒันาระบบบางคร้ังพบวา่ การใชภ้าษาสคริปต ์PHP เขียนแลว้จ าเป็นตอ้งหาผูม้าพฒันาร่วม 
อาจพบปัญหาในการพฒันาท่ีไม่ต่อเน่ือง เน่ืองจากไม่มีรูปแบบแผนท่ีชัดเจน  ดงันั้นจึงเกิด PHP 
Framework คือภาษาสคริปต์ PHP ท่ีมีโครงสร้างโคด้วางอยา่งมีระบบ เปรียบเสมือนกรอบในการ
พฒันาระบบ  มีรูปแบบและลกัษณะการเขียนเป็นมาตรฐาน  สามารถน าโคด้ไปใชไ้ดท้นัที และหาก
ตอ้งแก้ไขก็สามารถแก้ไขไดง่้าย เหมาะกบัองค์กรใหญ่ๆ ท่ีมีการท าระบบเป็นทีมท่ีจ าเป็นตอ้งมี
ความเขา้ใจในการพฒันาระบบท่ีตรงกนั PHP Framework ท่ีนิยมใช้ได้แก่ Yii Framework, 
CakePHP,  Larave,l  Aura, Typo3 Flow, Kohana, Slim, CodeIgniter, Symfony, Zend Framework,  
Phalcon, Fat-Free โดยในท่ีน้ีจะขอยกตวัอยา่งโปรแกรม Yii Framework ไวท่ี้ขอ้ 5.4 
 

5.  โปรแกรมทีใ่ช้ในการพฒันาคลงัสารสนเทศ 
ซอฟตแ์วร์ท่ีนิยมมาใชใ้นการจดัท าคลงัความรู้สถาบนัในปัจจุบนัมีหลากหลาย ทั้งท่ีเป็น

ซอฟตแ์วร์เชิงพาณิชยแ์ละซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัส อาทิ โปรแกรม Digital Commons ซ่ึงเป็น
ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ ส่วนซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัส ได้แก่ โปรแกรมดีสเปซ (Dspace) 
โปรแกรมอีพรินท ์(Eprint) และโปรแกรมเฟดอรา (Fedora) สามารถน าไปใชง้านโดยไม่มีค่าใชจ่้าย 
อย่างไรก็ตาม ควรจะตอ้งค านึงความสามารถของระบบท่ีสามารถใช้ร่วมกบัระบบอ่ืนๆ ได ้เพื่อ
ใหบ้ริการแก่ผูใ้ชท้ ั้งท่ีเป็นบุคลากรภายในสถาบนัและบุคคลภายนอกได ้(สมาน ลอยฟ้า, 2553: 127-
128) โปรแกรมในการจดัการคลงัสารสนเทศต่างมีคุณลกัษณะเฉพาะ  การน าไปใชต้อ้งพิจารณาให้
เหมาะสมกับชนิดของทรัพยากรสารสนเทศ  ท่ีต้องการจัดเก็บ ระยะเวลาของการเก็บ ความ
เหมาะสมของโปรแกรม ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ และความรู้ดา้นเทคนิคพิเศษ (สุภาพร  ชยั
ธมัมะปกรณ์, 2551) 

Pirounakis และ Nikolaidou (2009) ได้เปรียบเทียบโปรแกรม ท่ีใช้จดัระบบคลัง
สารสนเทศการศึกษา โดยไดค้ดัเลือกระบบท่ีเป็นท่ีนิยมท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลาย ไดแ้ก่ โปรแกรม
Dspace ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีนิยมใชใ้นการท าคลงัสารสนเทศ โปรแกรม Fedora รองรับการท าคอล
เลคชันในห้องสมุด เช่น ห้องจดหมายเหตุ หรือพิพิธภณัฑ์ โปรแกรม Greenstone เป็นระบบท่ี
สามารถปรับแต่งได้ง่าย มีการแสดงภาพของหนงัสือ สามารถคน้หาตามตวัอกัษรหรือการคน้หา
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แบบศพัทส์ัมพนัธ์หรือท าระบบใหร้องรับการท าอีบุค อยา่งไรก็ตาม โปรแกรมท่ีไดรั้บความนิยมใน
การท าคลงัสารสนเทศสถาบนัอยา่งมาก คือโปรแกรม Dspace ซ่ึงจะพดูต่อไปในหวัขอ้ท่ี 5.2 

5.1  หลกัเกณฑ์การพจิารณาโปรแกรมในการพฒันาคลงัสารสนเทศ 
วชัรี เพช็รวงษ ์(2555: 56) ไดว้เิคราะห์หลกัการพิจารณาคดัเลือกระบบคลงั

สารสนเทศ โดยมีหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
1. ความสามารถของระบบ  เป็นการพิจารณาภาพรวมการท างานของระบบ เช่น 

ขั้นตอนการจดัเก็บเอกสาร การควบคุมสิทธ์ิการเขา้ถึง การสืบคน้ การเก็บสถิติขอ้มูล มาตรฐานเม
ทาดาทา ความสามารถในการท างานร่วมกบัระบบอ่ืน 

2. โครงสร้างพื้นฐานท่ีสนับสนุนระบบ เป็นการพิจารณาส่ิงพื้นฐานของความ
ต้องการของโปรแกรม เช่น ระบบฐานข้อมูล ระบบปฏิบัติการ เน่ืองจากแต่ละโปรแกรมมี
โครงสร้างท่ีแตกต่างกนัออกไปจะมีผลต่อการพิจาณาหาบุคลากรท่ีตอ้งท าหนา้ท่ีดูแลระบบดว้ย 

3. กระบวนการพัฒนาการติดตั้ งและการพัฒนาส่วนต่อขยายของระบบ ควร
พิจารณาระบบท่ีสามารถเปิดโอกาสให้พฒันาได้เพิ่มเติม เช่น การเลือกซอฟต์แวร์แบบเปิดจะมี
ฟังกช์นัของฐานขอ้มูลและระบบท่ีอนุญาต Robot ของโปรแกรมคน้หาและฐานขอ้มูลอ่ืนๆ สามารถ
เขา้ถึงฐานขอ้มูลเพื่อจดัเก็บเมทาดาทาของเอกสารท่ีจดัเก็บ (บุญเลิศ อรุณพิบูลย,์ 2557) 

4. องค์กรและชุมชนท่ีพฒันาระบบคลงัสารสนเทศ เป็นการพิจารณาในส่วนของ
ขนาดองคก์ร รวมไปถึงชุมชนท่ีพฒันานั้นมีการส่ือสารกนัอยา่งไร 

5. แนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคต เน่ืองจากระบบท่ีใชน้ั้นจะตอ้งอยู่กบัสถาบนัไป
ตลอด ควรจะเป็นระบบท่ีสามารถใชง้านและรองรับเทคโนโลยใีนอนาคต 

6. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ซ่ึงระบบพฒันาคลงัสารสนเทศมีทั้งซอฟต์แวร์ฟรี
และมีลิขสิทธ์ิ นอกจากน้ียงัรวมไปถึงค่าดูแลระบบ และค่าตอบแทนของผูดู้แลระบบ 

5.2  โปรแกรมดีสเปซ (Dspace) 
โปรแกรมดีสเปซ (Dspace) เป็นโปรแกรมแบบเปิดเผยรหัสท่ีพฒันาโดย  MIT 

Libraries ร่วมกบั Hewlett-Packard (HP) โดยมีจุดประสงคเ์พื่อน าซอฟตแ์วร์ไปใชง้านคือเก็บและ
อธิบายสารสนเทศดิจิทลัโดยการใชก้ระแสงาน (Workflow) เผยแพร่สารสนเทศดิจิทลัของสถาบนั
ผา่นทางเวบ็ไซต์ เพื่อให้ผูใ้ช้สามารถสืบคน้และคน้คืนรายการท่ีตอ้งการได ้และรักษาสารสนเทศ
ดิจิทลัในระยะยาวเป็นระบบท่ีน ามาจดัการเร่ืองการท าคลงัเพื่อการจดัเก็บผลงานวิจยั วิทยานิพนธ์ 
หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีมาจากผลงานของอาจารย ์เจา้หน้าท่ี และนกัศึกษาในสถาบนัของตน มีระบบ
การส่งผลงานท่ีรองรับใหผู้ท่ี้เป็นเจา้ของผลงานสามารถส่งไดด้ว้ยตนเอง 
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จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่ (สมาน ลอยฟ้า, 2553; สุภาพร ธมัปกรณ์, 2553; 
วชัรี เพ็ชรวงษ์, 2555; บุญเลิศ อรุณพิบูลย์, 2555) และการส ารวจคลังสารสนเทศในประเทศ 
(ภาคผนวก ซ) พบวา่โปรแกรม Dspace เป็นท่ีนิยมใชก้นัมากในบทบาทของการท าคลงัสารสนเทศ 
เป็นโปรแกรมท่ีมีความยืดหยุน่  เน่ืองจากมีจุดประสงคใ์นการจดัเก็บ  (Capture)   สะสม  (Store)  
จดัท าดชันี (Index)  คุม้ครองใหด้ ารงอยู ่(Preserve)  และเผยแพร่ (Distribute) เช่น บทความ รูปภาพ 
(Image) แฟ้มขอ้มูลเสียง (Audio files) แฟ้มขอ้มูลวีดิทศัน์ (Video files) แฟ้มขอ้มูลคอมพิวเตอร์ 
(Computer files) และทรัพยากรสารสนเทศดิจิทลัอ่ืนๆ ของห้องสมุด เป็นตน้  โปรแกรม Dspace 
เป็นโปรแกรมท่ีผูน้ าไปใชส้ามารถพฒันาปรับใชไ้ดก้บัทุกส่วนของซอฟตแ์วร์ สามารถเขา้ถึงไดใ้น
อนาคตท่ียาวนานด้วยการเป็นซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Open Access) ถ่ายโอนระเบียนระหว่าง
ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มอ่ืนได้ มีลักษณะท่ีเอ้ือประโยชน์กับชุมชนของคลังหน่วยเก็บสถาบัน 
(กุสลวฒัน์ คงประดิษฐ์, 2557) 

5.3  โปรแกรมดรูปัล (Drupal) 
โปรแกรมดรูปัล (Drupal) เป็นโปรแกรมประเภทจัดการเน้ือหา (Content 

Management System) และมีลิขสิทธ์ิเป็นแบบเปิดเผยรหสั ช่วยท างานจดัการเน้ือหาบนเวบ็ไซต ์เช่น 
การสร้าง การจดัหมวดหมู่ การควบคุมการแสดงผล การควบคุมเขา้ถึงเอกสาร รูปภาพ และสคริปต์
ต่างๆ  (เดวดิ เมอร์เซอร์, 2552: 23) โดยเม่ือ ค.ศ. 2000 โดย Dries Buytaert ชาวเบลเยียม ซ่ึงขณะนั้น
เป็นนกัศึกษาอยู่ท่ีมหาวิทยาลยั Antwerp ประเทศเบลเยียม ไดพ้ฒันาโปรแกรมข้ึนเพื่อใช้ในการ
ติดต่อกบัเพื่อนนกัศึกษาภายในหอพกั ต่อมาไดมี้การพฒันาเพื่อใหค้นทัว่ไปสามารถใชโ้ปรแกรมได ้ 
จึงมีการเปิดเผยรหสัทั้งหมด โดยใชช่ื้ออยา่งเป็นทางการวา่ Drupal ใน ค.ศ. 2001 ปัจจุบนัโปรแกรม 
Drupal ถูกน ามาใชบ้ริหารจดัการเน้ือหาเวบ็ไซตข์องหน่วยงานหลายแห่ง (เดวิด เมอร์เซอร์, 2552: 
26) ในเวบ็ไซต ์Drupal (https://www.drupal.org) ไดย้กกรณีศึกษาไวด้งัต่อไปน้ี  

1. เวบ็ไซตส์ าหรับชุมชนบนอินเทอร์เน็ต (Community Portal Sites) 
2. เวบ็ไซตส์ านกังานข่าว (News Publishing) 
3. เวบ็ไซตศ์ูนยก์ลางของผูนิ้ยมในส่ิงเดียวกนั (Aficionado Sites) 
4. เวบ็ไซตอิ์นทราเน็ตในองคก์ร (Intranet/Corporate Web Sites) 
5. ไดเรกทอรีเก็บทรัพยากร (Resource Directories) 
6. เวบ็ไซตเ์พื่อการศึกษา (Education) 
7. เวบ็ไซตเ์ผยแพร่งานศิลปะ เพลง (Art, Music) 
8. เวบ็ไซตศ์ูนยร์วมการส่ือสารระหวา่งกลุ่มคน (Social Networking Site) 
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โปรแกรม Drupal มีความน่าสนใจท่ีติดตั้งระบบไดง่้าย โดยผูใ้ชไ้ม่จ  าเป็นตอ้งเรียนรู้
เทคโนโลยีมากนัก และมีความยืดหยุ่นโดยผูใ้ช้สามารถปรับแต่งเว็บไซต์ให้มีความเหมาะสม 
นอกจากน้ี บุญเลิศ อรุณพิบูลย ์(2011) ไดก้ล่าวถึงขอ้จ ากดัของโปรแกรม Dspace และขอ้ดีของ
โปรแกรม Drupal ในกลุ่มระบบโปรแกรมแบบเปิดเผยรหสัท่ีช่วยในการออกแบบพฒันาเวบ็ไซต ์
โดยเนน้ฟังก์ชนัการบริหารจดัการเน้ือหาเวบ็ อยา่งไรก็ดี โปรแกรม Drupal ยงัสามารถประยุกตใ์ช้
งานไดห้ลากหลาย โดยการติดตั้งโปรแกรมเสริม (Extension) ให้เหมาะสม โปรแกรม Drupal เป็น
โปรแกรมแบบเปิดเผยรหสัในกลุ่มพฒันาเวบ็ระบบการจดัการเน้ือหา  เป็นเคร่ืองมือท่ีน่าสนใจมาก
เคร่ืองมือหน่ึง เพียงแต่ติดตั้งโปรแกรมเสริม (Module) เพิ่ม อยา่ง Bibliography, Workflow และ 
OAI2 ก็ท าให้โปรแกรม Drupal กลายสภาพจากเว็บไซต์ปกติ เป็นคลงัสารสนเทศท่ีรองรับการ
น าเข้าเอกสารดิจิทัลได้หลากหลายประเภท ทั้งท่ีเป็นหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ บทความ
ออนไลน์ สามารถเช่ือมขอ้มูลกบัโปรแกรม Dspace และโปรแกรมในกลุ่ม OAI-PMH ไดอ้ย่าง
สมบูรณ์  

5.4  โปรแกรมอย์ี (Yii Framework) 

โปรแกรมอีย ์(Yii Framework) ถูกเผยแพร่ใช้งานในเดือนมกราคม 2008 เป็น
ซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัสโดยใชภ้าษาสคริปต์ PHP (Samyukta Katha, 2012)  เอกบิณ ใจแกว้มา 
(ม.ป.ป.: 13)  ให้นิยามค าวา่  Yii Framework วา่เป็น PHP Framework ถูกออกแบบและพฒันาข้ึน
ตามแนวคิดของ MVC (Model-View-Controller) โดยเป็นแนวคิดท่ีไดรั้บความนิยมอย่างมากใน
ปัจจุบนั Yii Framework ถูกพฒันาข้ึนโดยอาศยัหลกัการออกแบบแพทเทิร์น MVC และจุดเด่นของ 
PHP OOP รวมตวักนั น ามาเป็นหลกัการขั้นพื้นฐานในการออกแบบพฒันา Yii Framework ข้ึนมา 
ซ่ึง MVC ในความหมายของ Yii Framework นั้นหมายถึง หลกัการออกแบบ (Design Pattern) 
รูปแบบหน่ึง ซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากในการใชอ้อกแบบและประยุกตใ์ชก้บัเวบ็แอพพลิเคชนั ซ่ึง MVC น้ี
จะแบ่งแอพพลิเคชนัตามบทบาทหนา้ท่ี โดยแบ่งออกเป็น 3 บทบาทดว้ยกนั 

1. Model (M) ท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนของขอ้มูล เพื่อเปล่ียนออบเจ็กต์และเป็นส่วน
จดัการขอ้มูล 

2. View (V) ท าหน้าท่ีในการแสดงผล เช่น ขอ้ความ From Input หรือ UI (User 
Interface) 

3. Controller (C) ท าหน้าท่ีรับค าสั่งและเรียกใช้ออบเจ็กต์ตวัอ่ืนๆ (Model และ 
View) ใหท้  างานร่วมกนั และท าหนา้ท่ีเป็นตวัควบคุมเส้นทางการท างานของค าสั่งต่างๆ (เอกบิณ ใจ
แกว้มา, ม.ป.ป) 
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 Yii Framework ถูกพฒันาและออกแบบตามแนวคิด 3 แบบหลกันัน่คือเสียงของ 
"อีย"์ ท่ีมาจาก Easy, Efficient, Extensible จึงไดค้  าว่า Yii มา ขอ้ดีของ Yii Framework เหมาะ
ส าหรับการพฒันาระบบงานขนาดใหญ่ เช่น CMS, E-Commerce, Portal, Webboard, Blog เป็นตน้
ประสิทธิภาพการท างานดี มีความรวดเร็ว เม่ือเทียบ PHP Framework ตวัอ่ืนๆ 

5.4.1  ข้อดีของ Yii Framework 
1. เป็น MVC Framework Model ท่ีดี กล่าวคือมีการจดัโครงสร้างไวอ้ยา่ง

เป็นสัดส่วน  ตวัอยา่งเช่น  1 ตาราง คือ 1 ไฟล ์ท าหนา้ท่ีติดต่อกบัตาราง ในฐานขอ้มูล มีหนา้
แสดงผล css แสดงต าแหน่งโชวผ์ลลพัธ์ท่ีเราตอ้งการ 

2. ลดการเขียนโคด้ท่ีซ ้ าไปซ ้ ามา เพราะวา่มีการเขียนเป็น class , function 
3. มีการวางโครงสร้างไฟล ์ไวอ้ยา่งเป็นระบบ ระเบียบท่ีแน่นอน และมี

ฟังกช์นัท่ีจดัเก็บขอ้มูลตวัอกัษร และการประมวลผลภาพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
4.  มีระบบความปลอดภยัท่ีดีกวา่ การเขียนแบบ PHP ธรรมดา และมี

ประสิทธิภาพการท างานดี มีความรวดเร็ว เม่ือเทียบ PHP Framework ตวัอ่ืนๆ 
5. เหมาะส าหรับการพฒันาระบบงานขนาดใหญ่ เช่น CMS, E-Commerce , 

Portal, Webboard, Blog เป็นตน้ 
6. เน่ืองจากภาษาสคริปต ์PHP เป็นซอฟตแ์วร์แบบเปิดเผยรหสั ดงันั้นจึงไม่มี

ค่าใชจ่้ายในการน าซอร์สโคด้ไปใช ้
7. ใชไ้ดก้บัทุกระบบปฏิบติัการ ไม่วา่จะเป็น UNIX Linux หรือ Windows 
8. สามารถใชค้  าสั่งร่วมกบั XML ท่ีรองรับการท างาน OAI-PMH ซ่ึงเป็น

มาตรฐานชนิดใหม่ท่ีช่วยในการเก็บเก่ียวเมทาดาทาของขอ้มูลในฐานขอ้มูลระบบเปิด (Open 
Archives) ท่ีรองรับภาษา XML 

5.5  การเปรียบเทยีบโปรแกรม Dspace Drupal และ Yii Framework 
ส าหรับโปรแกรม Yii Framework ท่ีมีคุณสมบติัท่ีนกัพฒันาระบบนิยมใช ้เน่ืองจาก

โปรแกรมมีความยืดหยุน่ และมีส่วนเสริม เช่น Widget Css Ajax  ระบบการวางโคด้วางตามแบบ 
PHP เหมือนโปรแกรม Drupal แต่ตามอ่านโคด้และเขา้ใจไดง่้ายกวา่เฟรมเวิร์คตวัอ่ืนๆ ในขณะท่ี
การพฒันาระบบคลงัสารสนเทศโดยใช้โปรแกรม Dspace และโปรแกรมDrupal จ  าเป็นตอ้งอาศยั 
ผูท่ี้มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ขั้นสูงในการพฒันาติดตั้งและดูแลระบบ และเป็นโปรแกรม
ส าเร็จรูป ซ่ึงเป็นข้อจ ากัดท่ีส าคญัอย่างหน่ึง จึงเป็นเร่ืองยากต่อการปรับแก้ไขให้ตรงกับความ
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ตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบคลงัสารสนเทศทางดา้นดนตรี  ดงันั้น โปรแกรม Yii Framework ท่ีสามารถ
เขียนและก าหนดค าสั่งจึงเป็นหน่ึงทางเลือกในการพฒันาคลงัสารสนเทศ 
 

6.  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
วชัรี เพ็ชรวงษ ์(2555) ศึกษาการพฒันาคลงัสารสนเทศส าหรับงานวิจยัของมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคล  โดยท าการส ารวจพฤติกรรมการใช้สารสนเทศพบว่า นักวิจัยใช้แหล่ง
สารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตประเภท Google Yahoo ใชว้ิธีการหาขอ้มูลและสารสนเทศดว้ยตนเอง 
ใช้บทความวิจัยและหนังสือต าราเป็นทรัพยากรในการผลิตผลงานวิจัย ส่วนมิติการเผยแพร่
ผลงานวิจยัพบวา่ นกัวิจยัใชรู้ปแบบส่ิงพิมพว์ิชาการมากท่ีสุด ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรม IR PLUS version 
2.1 ส่วนการพฒันากลไกกลางท่ีท าหน้าท่ีรวบรวมขอ้มูลจากคลงัสารสนเทศต่างๆ ประยุกต์ใช้
โปรแกรม Open Harvester System Version 2.3.2 วิเคราะห์และออกแบบคลงัสารสนเทศซ่ึง
โครงการสร้างการท างานของคลงัระบบกลไกกลาง ประกอบไปด้วย 5 กระบวนการ ได้แก่ 
กระบวนการจดัการทะเบียนคลงัสารสนเทศแบบเปิด กระบวนการดึงขอ้มูลจากคลงัสารสนเทศ 
กระบวนการก าหนดตารางการดึงขอ้มูล กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล และกระบวนการแนะน าคลงั
สารสนเทศแบบเปิด จากการพฒันาระบบดงักล่าวพบว่ามีผลประเมินความพึงพอใจเฉล่ียสูงกว่า 
4.00 ในทุกฟังกช์นั  

พณัณิตา นนัทะกาล (2557) ไดศึ้กษาความตอ้งการพฒันาคลงัความรู้สถาบนั มหาวทิยาลยั
อุบลราชธานี โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัของการจดัการผลงานทางวิชาการและ
ความตอ้งการพฒันาคลงัความรู้สถาบนัของมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี พบวา่ ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัมี
นโยบายสนบัสนุนงบประมาณส าหรับการผลิตผลงานวิชาการ มีการเก็บรวบรวมผลงานไวท่ี้คณะ
วิชาและมหาวิทยาลยัสนบัสนุนให้ทุนน าเสนอผลงานและเผยแพร่งานวิจยัทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ และประเด็นเร่ืองความตอ้งการพฒันาคลงัความรู้สถาบนั พบวา่ อาจารยแ์ละนกัศึกษา
ระดับบณัฑิตศึกษาต้องการจัดเก็บผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย และต้องการให้ส านัก 
วิทยบริการร่วมกับส านักคอมพิวเตอร์ในการพฒันาคลังความรู้สถาบนั นอกจากน้ีต้องการให้
ก าหนดนโยบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธ์ิในการเขา้ผลงานทางวิชาการระหวา่งบุคคลภายใน
และภายนอกมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

มาริสา วินิจเขตค านวณ (2556) ศึกษาเร่ืองการพฒันาคลงัจดัเก็บเอกสารสถาบนัแบบเปิด
ของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยศึกษาขั้นตอนในการจดัตั้งคลงัจดัเก็บ คดัเลือก
โปรแกรมท่ีเหมาะสม ทดลองระบบ จดัการโปรแกรมการเป็นคลงัจดัเก็บเอกสาร ก าหนดนโยบาย
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ของคลงัจดัเก็บ ก าหนดรูปแบบการลงรายการเมทาดาทา รวบรวมเอกสาร น าเขา้เอกสารเขา้สู่คลงั มี
การทดสอบผลการน าเขา้ และท าการประเมินความพึงพอใจในการใชค้ลงัจดัเก็บ ผลจากพฒันาคลงั
จดัเก็บสารสนเทศ ไดเ้ลือกใช้โปรแกรมรหัสเปิด Drupal ในการพฒันาคลงัจดัเก็บ โดยก าหนดใช้
สัญญาอนุญาตครีเอทีฟ คอมมอนส์ สามารถจดัเก็บเอกสารไดแ้ก่ บทความวิจยัและวิชาการ งานวิจยั 
เอกสารประกอบค าสอน เอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบพีดีเอฟไฟล์ สามารถสืบคน้โดยใช้
ค  าส าคญั ช่ือเร่ือง ช่ือผูต่้าง หัวเร่ือง สาขาวิชา และปีท่ีพิมพ์ การประเมินความพึงพอใจในการใช้
คลงัฯพบวา่กลุ่มผูใ้ชมี้ความพึงพอใจในการใชง้านคลงัจดัเก็บเอกสารในระดบัมาก และเห็นวา่คลงัฯ
ใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

B. Sutradhar (2006) ไดศึ้กษาการออกแบบและการพฒันาคลงัสารสนเทศระดบัสถาบนั
ในสถาบนัเทคโนโลย ีKharagpur ประเทศอินเดีย โดยไดพ้ฒันาระบบคลงัสารสนเทศระดบัสถาบนั 
แบ่งชุมชนเพื่อแยก เอกสารในคลงัเป็น 4 ชุมชน ไดแ้ก่ เอกสารการประชุม ผลงานของบุคลากร 
วิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก และ เอกสารอ่ืนๆ เช่น เอกสารประกอบการสอน รายงานประจ าปี 
เป็นตน้ กระบวนการจดัท าเอกสารต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทลัไฟล์โดยการใช้สแกนท่ีมีความ
ละเอียดและความเร็ว และใชโ้ปรแกรมแปลงไฟล์วีดีโอให้แปลงเป็นไฟล์  MPEG ส่วนโปรแกรมท่ี
ใช้พฒันาคลังสารสนเทศ ผูว้ิจยัได้เลือกใช้  Dspace เน่ืองจากเป็นโปรแกรมแบบเปิดเผยรหัส 
สามารถปรับแกไ้ดต้ามตอ้งการ เป็นโปรแกรมท่ีเหมาะกบัการท าคลงัสารสนเทศระดบัสถาบนั และ
รองรับมาตรฐาน OAI-PMH ซ่ึงช่วยในเร่ืองการเก็บเก่ียวเมทาดาทา ส่วนระบบการส่งผลงาน 
(Submitting)  ได้ก าหนดให้เจ้าของผลงานสามารถด าเนินการตามระบบดังต่อไปน้ี คือ                              
1.เลือกหมวดหมู่ของเอกสาร 2. อธิบายขอ้มูลโดยการใส่เมทาดาทาและค าส าคญั  3.น าไฟล์เขา้สู่
ระบบ  4.ตรวจสอบยนืยนัเอกสาร 5.ยอมรับเง่ือนไขเร่ืองลิขสิทธ์ิ 
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บทที ่ 3 

วธีิการด าเนินการวจัิย 

การพฒันาระบบคลงัสารสนเทศผลงานนกัศึกษา คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ศิลปากร ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตและขั้นตอนการด าเนินงานวจิยัดงัต่อไปน้ี 
 
1.  วธีิและขั้นตอนการด าเนินงานวจัิย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. ตวัแปรท่ีศึกษา 
3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
4. การพฒันาระบบ 
5. การวเิคราะห์และสรุปผล 
 

2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.1  ประชากร  

ผูใ้ชร้ะบบซ่ึงประกอบไปดว้ยบุคลากร 3 กลุ่ม คือ  
1. อาจารยป์ระจ าคณะดุริยางคศาสตร์ มีจ านวน 30 คน   
2. เจา้หนา้ท่ีผูป้ระสานงานสาขา สาขาละ1 คน มีจ านวน 3 คน และบรรณารักษ์

จ  านวน 1 คน  
3. นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 4 คณะดุริยางคศาสตร์ ท่ีจะตอ้งลงทะเบียน

เรียนวชิาโครงการพิเศษ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 ไดแ้ก่ หลกัสูตรดุริยางคศาสตร
บณัฑิต สาขาการแสดงดนตรี จ านวน 25 คน สาขาวชิาดนตรีแจส๊ จ านวน 17 คน และสาขาวชิา
ดนตรีเชิงพาณิชย ์จ านวน 48 คน (กองบริการการศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2557) 

2.2  กลุ่มตัวอย่าง 
ผูว้จิยัไดแ้บ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดยใชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแ้ก่ 
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1. อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาโครงการพิเศษ หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต คณะ
ดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 3 สาขา สาขาละ 1 คน จ านวน 3 คน  

2. เจา้หนา้ท่ีผูป้ระสานงานสาขา 3 สาขา จ านวน 3 คน และบรรณารักษ ์จ านวน 1 
คน 

3. นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 4 สาขาละ 10 คน รวม 30 คน 

 

3.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาระบบ 

1.1 แบบสัมภาษณ์ความต้องการของผู ้ใช้ระบบคลังสารสนเทศผลนักศึกษา  
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร แบบปลายเปิด (ภาคผนวก ค) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 
เชิงลึก (In-depth Interview) โดยค าถามจะถูกก าหนดประเด็นแตกต่างกนัออกไปตามกลุ่มผูใ้ชง้าน 
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร อาจารย ์เจา้หนา้ท่ี และนกัศึกษา จากนั้นน าค าถามไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบ 
เม่ือผา่นความเห็นชอบแลว้ จึงน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือสัมภาษณ์ผูใ้ชง้าน 

1.2 โปรแกรมท่ีใชใ้นการพฒันาระบบคลงัสารสนเทศผลนกัศึกษา  
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร ไดแ้ก่ 

Yii Framework เป็นโปรแกรมส าหรับการพฒันาระบบ 
PHP  เป็นภาษาสคริปตท่ี์ใชใ้นการพฒันาแอปพลิเคชนั 
Apache เป็นซอฟตแ์วร์เวบ็เซิร์ฟเวอร์ 
MySQL เป็นซอฟตแ์วร์ระบบฐานขอ้มูล 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบ 
2.1 แบบประเมินความพึงพอใจของ ต่อระบบคลังสารสนเทศผลนักศึกษา  

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร (ภาคผนวก ง) โดยผูว้ิจยัออกแบบค าถาม จากนั้นน าร่าง
แบบสอบถามให้ผู ้เ ช่ี ยวชาญทางด้านวิทยาการคอมพิว เตอ ร์  สารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์ และดุริยางคศาสตร์ รวมทั้งส้ิน 5 ท่าน (ภาคผนวก ก) ประเมินข้อค าถาม
สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และเน้ือหา โดยการหาค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างขอ้ค าถามกบั
วตัถุประสงคแ์ละเน้ือหา (IOC: Index of Item Objective Congruence) จากนั้นน าแบบสอบถามไป
ใหผู้ใ้ชป้ระเมินระบบ (ภาคผนวก ข) 
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4. ขั้นตอนการพฒันาระบบ 

การพฒันาระบบคลงัสารสนเทศผลงานนกัศึกษา คณะดุริยางคศาสตร์  มหาวทิยาลยั
ศิลปากร ใชแ้นวทางการพฒันาระบบตามวงจรการพฒันาระบบ (System Development Life Cycle 
:SDLC) ซ่ึงมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

4.1  การศึกษาความเป็นไปได้ 
การศึกษาความเป็นไปไดน้ั้น ผูว้ิจยัไดศึ้กษาขั้นตอนการปฏิบติัวิชาโครงการพิเศษ 

เพื่อการออกแบบและพฒันาระบบคลงัสารสนเทศคณะดุริยางคศาสตร์ ซ่ึงรายวิชาโครงการพิเศษ
เป็นรายวชิาบงัคบัท่ีนกัศึกษาชั้นปีท่ี4 จ  าเป็นตอ้งศึกษาวิชาน้ีในภาคการศึกษาสุดทา้ย  โดยนกัศึกษา
ตอ้งน าเสนอในรูปแบบผลงานสร้างสรรค์ทางดา้นดนตรี แต่ละสาขาจะมีรูปแบบแตกต่างกนัตาม
สาขาท่ีเรียน โดยผลงานดงักล่าวตอ้งผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการโครงการพิเศษของคณะ 
ดุริยางคศาสตร์พิจารณาหวัขอ้และน าเสนอผลงานให้คณะกรรมการพิจารณาและตดัสิน พร้อมทั้งมี
การเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

จากกระบวนการดงักล่าว ผูว้ิจยัไดพ้บปัญหาในการรวบรวมผลงานโครงการพิเศษ
ของนกัศึกษาคือ ขาดระบบในการจดัเก็บและคน้คืน กล่าวคือผลงานนกัศึกษามีจ านวนมากมีผลต่อ
การตอ้งใช้พื้นท่ีในการจดัเก็บ ผลงานมีจ านวนไม่ครบเท่ากบัจ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 
ผลงานกระจัดกระจาย ไม่มีมาตรฐานในการจัดเก็บผลงานท่ีชัดเจน ไม่มีการให้รายการทาง
บรรณานุกรมกบัผลงาน ท าใหน้กัศึกษาท่ีตอ้งการคน้ควา้ไม่สามารถหาขอ้มูลไดต้รงความตอ้งการ 

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาความเป็นไปได้ในการพฒันาระบบดงักล่าวความโดยการศึกษาเร่ือง
ความเป็นไปไดใ้นเชิงปฏิบติัการมีความพร้อมและมีความสามารถในการใชร้ะบบใหม่ ใครจะเป็น
ผูรั้บผิดชอบระบบ ความเป็นไปได้ในเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศมารองรับในการพฒันาระบบ  
ความเป็นไปไดต้ามระยะเวลาท่ีก าหนด และความเป็นไปไดใ้นเชิงงบประมาณ ซ่ึงพบว่าคณะฯมี
ความพร้อมทั้งบุคลากรและผูใ้ช้มีความสามารถใช้เทคโนโลยีไดดี้ และมีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
พร้อมใช้ โดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกซอฟตแ์วร์แบบเปิดเผยรหัส นอกจากน้ีผูบ้ริหารยงัมีความเห็นชอบกบั
การพฒันาระบบสารสนเทศเน่ืองจากสอดคลอ้งกบันโยบายของคณะฯ 

4.2  การวเิคราะห์ความต้องการของระบบ 

ผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูลความตอ้งการระบบ จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และการ
สัมภาษณ์เก่ียวขอ้งกบัระบบ คือ ผูบ้ริหาร อาจารย ์เจา้หนา้ท่ี และนกัศึกษา คณะดุริยางคศาสตร์ รวม
ทั้งส้ิน 15 คน  โดยใชค้  าถามแบบปลายเปิด เม่ือไดข้อ้มูลความตอ้งการมาผา่นการวิเคราะห์เพื่อสรุป
เป็นขอ้ก าหนดท่ีชัดเจนแล้ว  จากนั้นน าผลท่ีได้มาวิเคราะห์เพื่อสรุปเป็นขอ้ก าหนดเหล่านั้นไป
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พฒันาเป็นความตอ้งการของระบบใหม่ดว้ยการสร้างท าแผนภาพแสดงการท างานของผูใ้ช้ระบบ 
(Use Case Diagram) (ภาพท่ี 2) แผนภาพแสดงภาพรวมของระบบทั้งหมด (Context Diagram) (ภาพ
ท่ี 3) การแสดงภาพจ าลองของระบบโดยใช้รูปแบบของแผนภาพการไหลของขอ้มูล (Data Flow 
Diagram : DFDs) (ภาพท่ี 4)  แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ (Relational Database) (ภาพท่ี5)  และ
พจนานุกรมขอ้มูล (Data Dictionary) (ตารางท่ี  2-13) เป็นการอธิบายถึงลกัษณะการเก็บขอ้มูลใน
ฐานขอ้มูล เป็นการนิยามโครงสร้างฐานขอ้มูล 

 

 
ภาพท่ี 2 ภาพแสดงการท างานของระบบโดยจ าแนกตามผูใ้ชร้ะบบ 

 จากการวเิคราะห์ความตอ้งการระบบ สามารถแบ่งผูใ้ชอ้อกเป็น 2 กลุ่ม  คือ 
1. ผูใ้ชร้ะบบ และ 2. ผูดู้แลระบบ 
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 1.  ผูใ้ชร้ะบบ คือ ผูท่ี้ใชง้านระบบ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1.1 ผูใ้ชท้ ัว่ไป คือ ผูท่ี้สนใจเขา้ใชร้ะบบแต่ไม่ไดเ้ป็นบุคลากรภายใน 
คณะดุริยางคศาสตร์โดยสามารถเขา้ใชร้ะบบดงัน้ี 

1.  ระบบคน้หาเอกสาร 
1.2  สมาชิก ไดแ้ก่ อาจารย ์และนกัศึกษา ภายในคณะดุริยางคศาสตร์จะตอ้งสมคัร

สมาชิก และใชร้ะบบผา่นการลงช่ือเขา้ใชร้ะบบ 
 1.2.1 นกัศึกษา มีสิทธ์ิในการเขา้ถึงระบบดงัต่อไปน้ี 
 1. ระบบคน้หาเอกสาร 
 2. การเขา้ถึงเอกสารฉบบัเตม็ 
 3. การเขา้ใชร้ะบบ 
 4. การเปล่ียนรหสัผา่น 
 5. การน าผลงานเขา้สู่ระบบ 
 6. การแกไ้ขเอกสาร 
 1.2.2  อาจารย ์มีสิทธ์ิในการเขา้ถึงระบบดงัต่อไปน้ี 
 1. ระบบคน้หาเอกสาร 
 2. การเขา้ถึงเอกสารฉบบัเตม็ 
 3. การเขา้ใชร้ะบบ 
 4. การเปล่ียนรหสัผา่น 
 
 2.  ผูดู้แลระบบ คือ เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบการจดัการเอกสารในคลงัสารสนเทศ มีสิทธ์ิใน
การใชง้านไดด้งัน้ี 
 1. ระบบคน้หาเอกสาร 
 2. การเขา้ถึงเอกสารฉบบัเตม็ 
 3. การเขา้ใชร้ะบบ 
 4. การเปล่ียนรหสัผา่น 
 5. การเพิ่มสมาชิก/ลบสมาชิก 
 6. การแกไ้ขขอ้มูลสมาชิก 
 7. การแกไ้ขเอกสาร 
 8. การลบเอกสาร 
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เมนูการใชง้านส าหรับผูดู้แลระบบ 
ระบบคลงัสารสนเทศผลนกัศึกษา คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร พฒันาให้มี

การใชง้านมีทั้งส้ิน 6 ระบบ ไดแ้ก่ 
1. ระบบคน้หาเอกสาร 
 1.1 การคน้หาทัว่ไป 
 1.2 การคน้หาเพิ่มเติม 
 1.3 การคน้หาจากคลงัผลงาน 
 1.4 การเขา้ถึงเอกสารฉบบัเต็ม 

 2. ระบบสมาชิก 
2.1 การเขา้ใชร้ะบบ 
2.2 การเปล่ียนรหสัผา่น 
2.3 การเพิ่มสมาชิก 
2.4 การแกไ้ขขอ้มูลสมาชิก 
2.5 การลบสมาชิก 
2.6 การดูรายละเอียดสมาชิก  

3.ระบบจดัการคลงัเอกสาร 
3.1 การลงช่ือเขา้ใชเ้พื่อแกไ้ขเอกสาร 
3.2 การแกไ้ขเอกสารของตนเอง 
3.3 การลบเอกสาร 
3.4 การดูรายละเอียดเอกสาร 

4.ระบบจดัการตวัเลือกในรายการ 
 4.1 เพิ่มประเภทตวัเลือก 
 4.2 การแกไ้ขตวัเลือก 
 4.3 การลบตวัเลือก 
 4.4 การดูรายละเอียดตวัเลือก 

5. ระบบน าผลงานเขา้สู่ระบบ 
6. การจดัการหนา้เวบ็เพจ 
  6.1 การเพิ่มหนา้เวบ็เพจ 
  6.2 การแกไ้ขหนา้เวบ็เพจ 
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  6.3 การลบหนา้เวบ็เพจ 
  6.4 การดูรายละเอียดหนา้เวบ็เพจ 

 
ตารางท่ี 1 ตารางรายละเอียดการเขา้ใชสิ้ทธ์ิแต่ละระบบในคลงัสารสนเทศผลงานนกัศึกษา  

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ระบบ เจา้หนา้ท่ี อาจารย ์ นกัศึกษา บุคคล

ทัว่ไป 
1. ระบบคน้หาเอกสาร     
 1.1 การคน้หาทัว่ไป     
 1.2 การคน้หาเพิ่มเติม     
 1.3 การคน้หาจากคลงัผลงาน     

1.4 การเขา้ถึงเอกสารฉบบัเต็ม     
2.ระบบสมาชิก     

2.1 การเขา้ใชร้ะบบ     
2.2 การเปล่ียนรหสัผา่น     

     2.3 การเพิ่มสมาชิก     
 2.4 การแกไ้ขขอ้มูลสมาชิก     
     2.5 การลบสมาชิก     
 2.6 การดูรายละเอียดสมาชิก      
3.ระบบจดัการคลงัเอกสาร     

3.1 การลงช่ือเขา้ใชเ้พื่อแกไ้ขเอกสาร     
3.2 การแกไ้ขเอกสารของตนเอง     
3.3 การลบเอกสาร     
3.4 การดูรายละเอียดเอกสาร     

4.ระบบจดัการตวัเลือกในรายการ     
 4.1 เพิ่มประเภทตวัเลือก     
 4.2 การแกไ้ขตวัเลือก     
 4.3 การลบตวัเลือก     
 4.4 การดูรายละเอียดตวัเลือก     
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ตารางท่ี 1 ตารางรายละเอียดการเขา้ใชสิ้ทธ์ิแต่ละระบบในคลงัสารสนเทศผลงานนกัศึกษา  
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร (ต่อ) 

ระบบ เจา้หนา้ท่ี อาจารย ์ นกัศึกษา บุคคล
ทัว่ไป 

5. ระบบน าผลงานเขา้สู่ระบบ     
6. การจดัการหนา้เวบ็เพจ     

6.1 การเพิ่มหนา้เวบ็เพจ     
6.2 การแกไ้ขหนา้เวบ็เพจ     
6.3 การลบหนา้เวบ็เพจ     
6.4 การดูรายละเอียดหนา้เวบ็เพจ     
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ภาพท่ี 3 Context Diagram ของระบบคลงัสารสนเทศ 

Context Diagram ของระบบคลงัสารสนเทศผลงานนักศึกษา คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร คือแผนภาพแสดงภาพรวมของระบบทั้งหมด  เป็นการแสดงให้ความสัมพนัธ์
ของ Entity ไดแ้ก่ ผูดู้แลระบบ นกัศึกษา เจา้หนา้ท่ี อาจารย ์และผูใ้ชท้ ัว่ไป โดยกระแสขอ้มูลจะไหล
ไปท่ีระบบคลงัสารสนเทศ ซ่ึงเป็น Process ของระบบ 

 

 

 



 
 

 

37 

 

ภาพท่ี 4 ภาพแสดงการไหลขอ้มูลระดบั 1 (Data Flow Diagram Level 1) ของระบบคลงัสารสนเทศผลงานนกัศึกษา คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ศิลปากร 

เป็นเคร่ืองมือเชิงโครงสร้างท่ีใชบ้รรยายภาพรวมของระบบโดยแสดงขั้นตอนการท างานของระบบ ระบุแหล่งก าเนิดของขอ้มูล การไหลของขอ้มูล 
ปลายทางขอ้มูล การเก็บขอ้มูลและการประมวลผลขอ้มูล เพี่อแสดงการท างานของระบบวา่ขอ้มูลมาจากไหน จะไปไหน เก็บขอ้มูลไวท่ี้ไหน
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ภาพท่ี 5 แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ (Relational Database) ของระบบคลงัสารสนเทศผลงานนกัศึกษา คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์เป็นการเก็บขอ้มูลในรูปของตาราง (table) ในแต่ละตารางแบ่งออกเป็นแถวๆ และในแต่ละแถวจะแบ่งเป็นคอลมัน์ 
(Column) ซ่ึงในการเช่ือมโยงกนัระหวา่งขอ้มูลในตารางต่างๆ จะเช่ือมโยงโดยใชก้ารอา้งอิงจากขอ้มูลในคอลมัน์ท่ีก าหนดไว้
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พจนานุกรมขอ้มูล (Data Dictionary) 

 พจนานุกรมข้อมูลท่ีแสดงรายละเอียดโครงสร้างการจดัท าฐานข้อมูลเพื่ออธิบาย
รายละเอียดตารางขอ้มูล การแสดงความหมายท่ีเก่ียวกบัระบบ ขอ้มูลท่ีจดัเก็บ โดยมีจ านวนทั้งส้ิน 
15 ตาราง 
 

ตารางท่ี 2 พจนานุกรมขอ้มูลผูใ้ช ้(ตาราง user) 
Field Name Type Length Description  Remark 
userid int 10 รหสัผูใ้ช ้ Primary Key 
username varchar 8 ช่ือเขา้ใชร้ะบบ  
password varchar 30 รหสัผา่น  
userfirstname varchar 30 ช่ือจริงของผูใ้ช ้  
usersurname varchar 30 นามสกุลของผูใ้ช ้  
typeofuserid varchar 2 ประเภทของผูใ้ช ้ Foreign key 
depid int 2 รหสัสาขา Foreign key 
instruid int 2 รหสัเคร่ืองดนตรี Foreign key 

 
ตารางท่ี 3 พจนานุกรมงาน (ตาราง work) 

Field Name Type Length Description  Remark 
workid int 10 รหสังาน Primary Key 
title varchar 255 ช่ือผลงาน  
year int 4 ปีพ.ศ.  
depid int 2 รหสัสาขา Foreign key 
instruid int 2 รหสัเคร่ืองดนตรี Foreign key 
typeofworkid int 2 รหสัประเภทงาน Foreign key 
poster varchar 255 โปสเตอร์  
fulltext varchar 255 เอกสารฉบบัเตม็  
place varchar 255 สถานท่ีแสดง  
userid Int 2 รหสัผูใ้ช ้ Foreign key 
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ตารางท่ี 3 พจนานุกรมงาน (ตาราง work) (ต่อ) 
Field Name Type Length Description  Remark 
date_created datetime  วนัท่ีสร้างผลงาน  
date_update datetine  วนัท่ีแกไ้ขผลงาน  

 
ตารางท่ี 4 พจนานุกรมสาขาวชิา  (ตาราง department) 

Field Name Type Length Description  Remark 
depid int 2 รหสัสาขาวชิา Primary Key 

depname varchar 30 ช่ือสาขาวชิา  

01 = สาขาการแสดงดนตรี 
02 = สาขาวชิาดนตรีแจส๊ 
03 = สาขาวชิาดนตรีเชิงพาณิชย ์
 
ตารางท่ี 5 พจนานุกรมเคร่ืองดนตรีเอก (ตาราง instrument) 

Field Name Type Length Description  Remark 
instruid int 2 รหสัเคร่ืองดนตรี Primary Key 
instrumentnam varchar 30 เคร่ืองดนตรีเอก  

01 = Bassoon   
02 = Cello 
03 = Clarinet   
04 = Double bass 
05 = Drums   
06 = Electone 
07 = Electric bass   
08 = Electric guitar 
09 = Euphonium   
10 = Flute 

11 = Horn   
12 = Percussion 
13 = Piano   
14 = Saxophone 
15 = Trombone   
16 = Trumpet 
17 = Viola   
18 = Violin 
19 = Vocal  
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ตารางท่ี 6 พจนานุกรมประเภทงาน (ตาราง typeofwork) 
Field Name Type Length Description  Remark 
typeofworkid int 2 รหสัประเภทงาน Primary Key 
typeofworkname varchar 255 ประเภทงาน  

01 = การประพนัธ์เน้ือร้องและท านอง 
02 = การแสดงดนตรี(Recital) 
03 = การประพนัธ์เพลงสนบัสนุนกิจกรรม 
04 = การประพนัธ์เพลงประกอบภาพยนตร์ 
05 = ศิลปะการออกแบบเสียง 
 
ตารางท่ี 7 พจนานกุรมงานและรูปแบบงาน (ตาราง work_typeofwork) 

Field Name Type Length Description  Remark 
typeofworkid int 2 รหสัประเภทงาน Primary Key 
typeofworkname varchar 255 ประเภทงาน  

 
ตารางท่ี 8 พจนานุกรมประเภทผูใ้ช ้(ตาราง typeofuser) 

Field Name Type Length Description  Remark 
typeofuserid int 2 รหสัประเภทผูใ้ช ้ Primary Key 
typeofusername varchar 30 ประเภทผูใ้ช ้  

1 = อาจารย ์
2 = นกัศึกษา 
3 = เจา้หนา้ท่ี 
 
ตารางท่ี 9 พจนานุกรมเพลง (ตาราง song) 

Field Name Type Length Description Remark 
songid int 2 รหสัเพลง Primary Key 
workid int 2 รหสัผลงาน Foreign key 
songname varchar 255 ช่ือเพลง  
composer varchar 255 ช่ือผูป้ระพนัธ์  
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ตารางท่ี 9 พจนานุกรมเพลง (ตาราง song) (ต่อ) 

Field Name Type Length Description Remark 
movements text 255 ท่อนเพลง  
video varchar 255 วดีีโอ  
songs varchar 255 ไฟลเ์พลง Foreign key 
songdetails text  รายละเอียดเพลง  
genereid text 2 รหสัแนวเพลง  
keyid int 2 รหสัคียเ์พลง 
  Foreign key 

 

ตารางท่ี 10 พจนานุกรมแนวเพลง (ตาราง genre) 

Field Name Type Length Description  Remark 
genreid int 2 รหสัแนวเพลง Primary Key 
genrename varchar 30 ช่ือแนวเพลง  

1 = 20th Century  
2 = Early 20th Century 
3 = Alternative  
4 = Ballad 
5 = Baroque  
6 = Bebop 
7 = Big Band  
8 = Bossanova 
9 = Classical  
10 = Cool Jazz 
11 = Dance  
12 = Disco 
13 = Electronic  
14 = Free Jazz 
15 = Funk  

16 = Fusion 
17 = Jazz  
18 = Latin 
19 = Metal  
20 = Modern 
21 = R&B  
22 = Rap 
23 = Reggae  
24 = Rock 
25 = Romantic  
26 = Ska 
27 = Soul  
28 = Swing 
29 = Synthpop  
30 = World Music 
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ตารางท่ี 11 พจนานุกรมเคร่ืองดนตรีท่ีใชใ้นเพลง (ตาราง instrumentation) 
Field Name Type Length Description  Remark 
instrumentationid int 2 รหสัเคร่ืองดนตรีท่ีใชใ้น

เพลง 
  
Primary Key 

instrumentationname varchar 30 ช่ือเคร่ืองดนตรีท่ีใชใ้นเพลง  
1 = Accordion   
2 = Bassoon  
3 = Bell    
4 = Cello 
5 = Clarinet   
6 = Conga 
7 = Double bass   
8 = Drums  
9 = Electone   
10 = Electric bass  
11 = Electric guitar  
12 = Euphonium  
13 = Flute   
14 = Harp  
15 = Horn   

16 = Keyboard  
17 = Marimba   
18 = Percussion 
19 = Piano   
20 = Piccolo 
21 = Saxophone   
22 = Timpani 
23 = Triangle   
24 = Trombone  
25 = Trumpet   
26 = Vibraphone 
27 = Viola   
28 = Violin 
29 = Vocal   
30 = Xylophone 

 
ตารางท่ี 12 พจนานุกรมเคร่ืองดนตรีท่ีใชใ้นเพลง (ตาราง song_instrumentation) 

Field Name Type Length Description  Remark 
songid int 10 รหสัเพลง Foreign Key 
instrumentationid int 2 รหสัเคร่ืองดนตรีท่ีใชใ้น

เพลง 
  
Foreign Key 
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ตารางท่ี 13 พจนานุกรมคียเ์พลง (ตาราง key) 

Field Name Type Length Description  Remark 
keyid int 2 รหสัคียเ์พลง 
  Primary Key 
keyname varchar 30 ช่ือคียเ์พลง  

 

ตารางท่ี 14 พจนานุกรมค าส าคญัผลงาน (ตาราง work_keyword) 

Field Name Type Length Description  Remark 
workid int 2 รหสัผลงาน Foreign Key 
keywordid int 10 รหสัค าส าคญั Foreign Key 

 
ตารางท่ี 15 พจนานุกรมค าส าคญั (ตาราง keyword) 

Field Name Type Length Description  Remark 
keywordid int 10 รหสัค าส าคญั Primary Key 
keywordname varchar 255 ค าส าคญั  

 

ตารางท่ี 16 พจนานุกรมหนา้เวบ็เพจ (ตาราง page) 
Field Name Type Length Description  Remark 
id int 10 รหสัหนา้เวบ็เพจ Primary Key 
title varchar 255 ช่ือหนา้เวบ็เพจ  

content text  รายละเอียดหนา้เวบ็เพจ  

 

4.3  การออกแบบระบบ 
การออกแบบระบบเป็นการน าขั้นตอนการศึกษาและการวิเคราะห์ระบบมาให้เป็น

ระบบใหม่ท่ีตอ้งการ การออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design) เป็นการออกแบบหน้าจอของ
ผูใ้ชง้าน (User Interface) (ภาพท่ี 7) เพื่อให้เห็นคุณลกัษณะของระบบหรือขอ้ก าหนดของระบบท่ี
สามารถน าไปใช้ การออกแบบฟอร์มส าหรับใส่ขอ้มูลเขา้ (Input Form) (ภาพท่ี 8) ออกแบบแสดง
ผงัการท างานของระบบ (Work Flow) (ภาพท่ี9-12) ในขั้นตอนต่อไป คือการพฒันาหรือการสร้าง
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ระบบ ผูว้ิจยัเลือกโปรแกรมท่ีใช้ในการพฒันาระบบ ได้แก่ โปรแกรม Yii Framework เป็น
โปรแกรมส าหรับการพฒันาระบบ  PHP เป็นภาษาสคริปต์ท่ีใช้ในการพฒันาแอปพลิเคชัน 
โปรแกรม Apache เป็นซอฟต์แวร์เวบ็เซิร์ฟเวอร์ และโปรแกรม MySQL เป็นซอฟต์แวร์ระบบ
ฐานขอ้มูล 
 

 

 
ภาพท่ี 6 สถาปัตยกรรมระบบคลงัสารสนเทศซ่ึงเป็นการท างานในรูปแบบ Web Application 
 

 

ภาพท่ี 7 ภาพตวัอยา่งการออกแบบหนา้จอส่วนติดต่อผูใ้ช ้(User Interface) ก่อนลงช่ือเขา้ใช ้
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 เป็นการออกแบบหนา้จอท่ีใหผู้ใ้ชท้ ัว่ไปสามารถใชร้ะบบการสืบคน้โดยไม่ตอ้งลงช่ือเขา้
ใชร้ะบบ แต่ถา้กรณีท่ีตอ้งการใชร้ะบบอ่ืนๆ เพิ่มเติม ผูใ้ชจ้ะลงช่ือเขา้ใชท้างดา้นซา้ยมือของหนา้จอ 

 

 

ภาพท่ี 8 ภาพตวัอยา่งการออกแบบหนา้จอการน าผลงานนกัศึกษาเขา้สู่ระบบ 
 
ภาพตวัอยา่งการออกแบบหนา้จอการน าผลงานนกัศึกษาเขา้สู่ระบบ เป็นการออกขั้นตอน

การกรอกขอ้มูลแสดงให้เห็นถึงการน าข้อมูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลงานนักศึกษา เช่น ช่ือผลงาน ช่ือ
เจา้ของผลงาน สาขาวชิา เคร่ืองดนตรี และรายละเอียดอ่ืนๆ เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 9 แผนภาพแสดงผงังาน (Flow Chart) การลงช่ือเขา้ใชร้ะบบ 
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ภาพท่ี 10 แผนภาพแสดงผงังาน (Flow Chart) การน าผลงานเขา้สู่ระบบ 
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ภาพท่ี 11 แผนภาพแสดงผงังาน (Flow Chart) การสืบคน้ขอ้มูล 
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ภาพท่ี 12 แผนภาพแสดงผงังาน (Flow Chart) การเขา้ถึงเอกสารท่ีไม่เผยแพร่ 
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4.4  การพฒันาระบบ 
ผูว้จิยัน าผลการวิเคราะห์และออกแบบท่ีไดจ้ากการศึกษาความตอ้งการมาพฒันา มา

พฒันาระบบโดยใชโ้ปรแกรม Yii Framework ซ่ึงเป็นซอฟตแ์วร์แบบเปิดเผยรหัส รูปแบบ PHP 
Framework ส าหรับสร้าง Web Application  ส่ิงแวดลอ้มท่ีใชใ้นการพฒันาระบบคือ PHP ภาษา
สคริปตท่ี์ใช้ในการพฒันา   และมีการจดัท ารายละเอียดคู่มือการใช้งาน (ภาคผนวก จ) เพื่อให้ผูใ้ช้
ระบบมีความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน 

4.5  การทดสอบระบบ 
ผูว้ิจ ัยน าผลงานนักศึกษาวิชาโครงการพิเศษในรูปแบบดิจิทัลเข้าสู่ระบบ ตาม

ขั้นตอนการออกแบบการน าผลงานเขา้สู่ระบบท่ีทดลองท าข้ึน ซ่ึงมีขอ้มูลไดแ้ก่ ไฟล์สารนิพนธ์ใน
รูปแบบพีดีเอฟ ไฟลเ์สียง ไฟลรู์ปภาพโปสเตอร์ และลิงคย์ทููปการแสดงผลงานนกัศึกษา  จากนั้นจึง
ทดลองใหก้ลุ่มตวัอยา่งน าผลงานเขา้สู่ระบบดว้ยตนเอง  

 
5.  การสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

5.1  การสร้างแบบสัมภาษณ์ความต้องการของผู้ใช้ระบบ  
5.1.1 ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อดูโครงสร้างการออกแบบ

สัมภาษณ์ 
5.1.2 สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยแยกประเด็นตามผูใ้ช้ และผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร อาจารย ์เจา้หนา้ท่ี และนกัศึกษา 
5.1.3 น าแบบสัมภาษณ์ไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบคุณภาพ ความถูกตอ้ง และ

ความเหมาะสมของค าถาม เพื่อใหค้รอบคลุมกบัเน้ือหาการสัมภาษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบ
คลงัสารสนเทศ 

5.1.4 ปรับแกต้ามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
5.1.5 น าแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ดว้ยวธีิประชุมกลุ่มยอ่ยตามผูใ้ชแ้ละผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร จ านวน 2 คน อาจารย ์3 คน  เจา้หนา้ท่ี 4 คน และนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 
จ านวน 30 คน  

5.2  การสร้างและการออกแบบระบบ 
5.2.1 ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบและพฒันาระบบ

คลงัสารสนเทศ 
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5.2.2 ท าการออกแบบระบบโดยแบ่งประเภทตามผูใ้ชง้าน และฟังกช์นัการท างาน
ของระบบ 

5.2.3 น าผลการออกแบบไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้ง 
5.2.4 ปรับแกต้ามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
5.2.5 น าผลการออกแบบไปให้ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการออกแบบระบบตรวจสอบ

ความสามารถและหนา้จอการใชง้านระบบ  
5.2.6 ปรับแกต้ามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการออกแบบระบบ 
5.2.7 น าผลการออกแบบไปให้ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเน้ือหาตรวจสอบความถูกตอ้ง

ในการภาษา และการเลือกค าท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาดา้นดุริยางคศาสตร์ 
5.2.8  ปรับแกต้ามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเน้ือหา 

5.3  การสร้างแบบประเมินความพงึพอใจผู้ใช้ระบบ 
5.3.1 ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินความพึงพอใจผูใ้ช้

ระบบคลงัสารสนเทศ 
5.3.2 ออกแบบขอ้ค าถามแบบประเมินความพึงพอใจผูใ้ชร้ะบบใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา

ตรวจสอบความเหมาะสม 
5.3.3 ปรับแกต้ามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
5.3.4 น าขอ้ค าถามประเมินความพึงพอใจผูใ้ชร้ะบบคลงัสารสนเทศใหผู้เ้ช่ียวชาญ

ตรวจสอบความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหา จ านวน 5 คน ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้น
วทิยาการคอมพิวเตอร์ จ  านวน 2 คน ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 
จ านวน 1 คน และผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นดุริยางคศาสตร์ จ านวน 2  คน (ภาคผนวก ก) 

5.3.5 สรุปผลการประเมินผลการออกแบบสอบถามความพึงพอใจผูใ้ชร้ะบบเพื่อ
น าไปใชเ้ก็บขอ้มูลความพึงพอใจผูใ้ชร้ะบบ (ภาคผนวก ข) 

5.3.6 น าแบบสอบถามไปใหก้ลุ่มตวัอยา่งประเมินความพึงพอใจต่อระบบ 
(ภาคผนวก ง) 

5.4  การประเมินผลการออกแบบสอบถามความพงึพอใจผู้ใช้ระบบ 
ผูว้ิจยัออกแบบแบบสอบถามเพื่อเป็นเคร่ืองมือส าหรับการประเมินผลโดยศึกษา

วิธีการสร้างแบบสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญ ผูมี้ประสบการณ์ ทางด้านคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 
บรรณารักษ์ และด้านดนตรี จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีร่างไวใ้ห้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินข้อค าถาม
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สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และเน้ือหา โดยการหาค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างขอ้ค าถามกบั
วตัถุประสงคแ์ละเน้ือหา (IOC: Index of Item Objective Congruence)  จากสูตรดงัน้ี 
 

N
RIOC 

  

เม่ือ 
IOC  คือ  ความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคก์บัแบบทดสอบ 
R   คือ ผลรวมของคะแนนจากผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
N      คือ จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

การตรวจสอบค่าความเท่ียงตรงดา้นเน้ือหาสามารถกระท าโดยน าแบบทดสอบให ้
ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาและน ามาสรุปค่าเฉล่ียทางสถิติดงัน้ี 

 1. ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความสอดคลอ้ง น าไปใชไ้ด ้
 2. ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ต ่ากวา่ 0.50 ตอ้งปรับปรุงยงัใชไ้ม่ได ้

5.5  การวเิคราะห์และการประเมินผลแบบประเมินความพงึพอใจ 
ใหก้ลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ อาจารย ์เจา้หนา้ท่ี นกัศึกษาท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อ

ระบบ โดยใชม้าตราส่วน 5 ระดบั (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท  (Likert Scale) น าผลท่ีไดม้า
สรุปแปลความหมายจากค่าเฉล่ีย ( X ) โดยก าหนดค่าระดบัความพึงพอใจและการแปลผลดงัน้ี  

ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  
ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย  
ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  
ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  
ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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6. สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
น าผลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง มาสรุปผล ผูว้จิยัเลือกใชส้ถิติพื้นฐานในการวเิคราะห์ผลการ

ประเมินระบบ ดงัน้ี 
1. ค่าเฉล่ีย (Mean) โดยใชสู้ตรค านวณ ดงัน้ี 

N

X
X


  

เม่ือ X  หมายถึง ค่าเฉล่ีย 
 X  หมายถึง ผลรวมของขอ้มูลทั้งหมด 

    N  หมายถึง จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 

2. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

)(

)(
..

1NN

XXN
DS

22






  

 
 เม่ือ      ..DS  แทน   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
               X          แทน   คะแนนแต่ละคน 

            
2X     แทน   ผลรวมคะแนนแต่ละคนยกก าลงัสอง 

          
2X )(   แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลงัสอง 

               N     แทน  จ านวนนกัเรียนในกลุ่มเป้าหมาย 
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บทที ่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การพฒันาระบบคลังสาสนเทศผลงานนักศึกษา  คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ผูว้จิยัขอสรุปผลการวจิยัออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1  ผลการวเิคราะห์ ออกแบบ และพฒันาระบบคลงัสารสนเทศผลงานนกัศึกษา
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ตอนท่ี 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจผูใ้ชร้ะบบคลงัสารสนเทศ
ผลงานนกัศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 
ตอนที ่1  ผลการ วเิคราะห์ ออกแบบและพฒันาระบบคลงัสารสนเทศผลงานนักศึกษา 
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
1.  ผลจากการสัมภาษณ์ความต้องการของระบบ  

ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ความตอ้งการของระบบออกเป็นประเด็นดงัต่อไปน้ี 
1.1  บทบาทหรือหน้าทีใ่นการส่งผลงานนักศึกษาวชิาโครงการพเิศษ 

1.1.1 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาโครงการพิเศษแต่ละสาขาจะเป็นผูก้  าหนดเน้ือหา
สาระในการเรียนรายวิชาโครงการพิเศษ ซ่ึงแต่ละสาขามีความแตกต่างกนัออกไป โดยอาจารยจ์ะ
เป็นผูก้  าหนดปฏิทินการปฏิบติังาน กรอบการท างาน รูปแบบการน าเสนอ ใหค้วามรู้กระบวนการท า
วจิยัเบ้ืองตน้ นอกจากน้ียงัเป็นผูใ้หค้  าปรึกษาการท างานของนกัศึกษาในเบ้ืองตน้  

1.1.2 นักศึกษา คือผูท่ี้ลงทะเบียนเรียนวิชาโครงการพิเศษ เป็นรายวิชาบงัคบัท่ี
นกัศึกษาชั้นปีท่ี4 จ  าเป็นตอ้งศึกษาวิชาน้ีในภาคการศึกษาสุดทา้ย  โดยนักศึกษาตอ้งน าเสนอใน
รูปแบบผลงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผูรั้บผิดชอบรายวิชา 
จากนั้นจึงน าเสนอผลงาน และส่งผลงานในรูปแบบของสารนิพนธ์ 

1.1.3 เจา้หน้าท่ีผูป้ระสานงานสาขา คือผูป้ระสานงานการเรียนการสอนโดยเป็นผู ้
คอยย  ้าเตือนเม่ือถึงก าหนดการต่างๆ ส่วนบรรณารักษ์จะเป็นผูร้วบรวมผลงานของนักศึกษาใน
ขั้นตอนสุดทา้ย 



   56 

 

56 

 1.2  การท างานของการส่งผลงานนักศึกษาวชิาโครงการพเิศษ 
1.2.1 นกัศึกษาแสดงดนตรี ตอ้งเลือกเพลงคลาสสิคให้ครอบคลุม 3 ยุค  น าเสนอ

คณะกรรมการพิจารณา เม่ืออนุมติัเรียบร้อยแลว้จะตอ้งแสดงดนตรีต่อหนา้สาธารณชน และจะตอ้ง
ส่งรูปเล่มสารนิพนธ์ 

1.2.2 นักศึกษาแสดงดนตรีแจ๊ส ต้องเลือกเพลงให้ครอบคลุมสไตล์เพลง ระดับ
ความเร็ว ความยากง่าย น าเสนอคณะกรรมการพิจารณา เม่ืออนุมติัเรียบร้อยแลว้ จะตอ้งแสดงดนตรี
ต่อหนา้สาธารณชน เฉพาะนกัศึกษาท่ีศึกษาในหลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาดนตรีแจ๊ส 
ปีพ.ศ. 2554 เป็นตน้ไป จะตอ้งส่งสารนิพนธ์ 

1.2.3 นักศึกษาเลือกเสนอโครงการท่ีจะศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการโครงการพิเศษ  โดยเลือกท าผลงาน 3 ประเภท 1. แต่งดนตรีประกอบภาพยนตร์ 
(Motion Picture) 2. แต่งเน้ือร้อง ท านอง 2 เพลง (Song writing) 3. แต่งเพลง ดนตรี ท่ีส่งเสริม
การตลาด (Music Campaign) เม่ือผ่านความเห็นชอบจากอาจารยแ์ลว้จึงสามารถด าเนินการต่อได ้
และเม่ือผา่นการเสนอผลงานต่อหนา้คณะกรรมการแลว้จึงส่งสารนิพนธ์ 

1.3 ปัญหาทีพ่บจากกระบวนการเดิม 
1.3.1  กระบวนการสืบคน้ นกัศึกษามกัพบว่าสารนิพนธ์ในห้องสมุดมีจ านวนน้อย 

ไม่สามารถหาตวัอยา่งดูได ้ 
1.3.2  กระบวนการได้หัวข้อในการท าสารนิพนธ์ โดยนักศึกษาไม่สามารถหา

ผลงานของปีก่อนเพื่อน ามาเป็นการอ้างอิง หรือน ามาต่อยอดในการพัฒนาหัวข้อ ไม่ เห็น
กระบวนการท างาน   

1.4  ความต้องการของระบบใหม่ 
1.4.1 การเขา้ถึงผลงานของสาขาการแสดงดนตรีและสาขาวิชาดนตรีแจ๊สสามารถ

ใหผู้อ่ื้นเขา้ดูผลงานได ้ยกเวน้สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชยท่ี์บุคคลภายนอกสามารถเขา้มาดูได ้แต่ไม่
สามารถเขา้มาดาวน์โหลดเอกสารได ้ 

1.4.2 มีการออกแบบท่ีค านึงถึงผูใ้ช ้ใชง้านง่าย 
1.4.3 มีประโยชน์มากกว่าการสืบค้น มีการไฮไลท์หรือแนะน าผลงาน มีการจดั

แนวโนม้ของหวัขอ้งานวิจยั มีการเล่นกบัขอ้มูลมากข้ึน มีคุณค่ามากกวา่การท าเป็นคลงัเก็บผลงาน  
ขอ้มูลในคลงัตอ้งมีการเช่ือมโยงกนั  

1.5  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ หรือส่ิงทีค่าดหวงัจากระบบใหม่  
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1.5.1 อาจารยมี์ความคาดหวงัวา่ระบบจะเป็นเคร่ืองมือในการส่งผลงานนกัศึกษาให้
เป็นระบบ มีการจดัเก็บขอ้มูล ขอ้มูลจะไม่หาย สามารถใหน้กัศึกษารุ่นต่อๆ ไปมาสืบคน้ได ้

1.5.2 นกัศึกษาคาดหวงัวา่จะช่วยใหก้ารคน้หาขอ้มูลในการท าสารนิพนธ์เป็นอยา่ง 
ง่ายข้ึน จะมีตวัอยา่งใหดู้ สามารถสืบคน้จากท่ีไหนก็ไดไ้ม่จ  าเป็นตอ้งมาเขา้หอ้งสมุด 
 
2.  ผลการออกแบบและพฒันาระบบ 

ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาระบบ  โดยใชโ้ปรแกรม Yii Framework ซ่ึงเป็นโปรแกรมแบบเปิดเผย
รหสั (Open Source) รูปแบบ PHP Framework ส าหรับสร้าง Web Application  ส่ิงแวดลอ้มท่ีใชใ้น
การพฒันาระบบคือ PHP ภาษาสคริปตท่ี์ใชใ้นการพฒันาแอปพลิเคชนั Apache เป็นโปรแกรมเวบ็
เซิร์ฟเวอร์ และ MySQL เป็นโปรแกรมระบบฐานขอ้มูล ผูใ้ชร้ะบบแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1.
ผูใ้ชร้ะบบและ 2.ผูดู้แลระบบ   

 
 

ภาพท่ี 13 ผลการพฒันาระบบโดยแบ่งประเภทตามกลุ่มผูใ้ช ้
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ภาพท่ี 14 ผลการพฒันาระบบโดยแบ่งประเภทตามฟังกช์นัการท างาน 

2.1  การแบ่งกลุ่มผู้ใช้ระบบ 
1.  ผูใ้ชร้ะบบ คือ ผูท่ี้มีความตอ้งการใชร้ะบบคลงัสารสนเทศคณะดุริยางคศาสตร์ 

สามารถแบ่งผูใ้ชอ้อกเป็น 2 กลุ่ม  คือ 1.ผูใ้ชท้ ัว่ไป และ 2.สมาชิก 
1.1  ผูใ้ชท้ ัว่ไป คือ ผูท่ี้สนใจเขา้ใชร้ะบบแต่ไม่ไดเ้ป็นบุคลากรภายใน 

คณะดุริยางคศาสตร์ มีสิทธ์ิในการเขา้ใชร้ะบบดงัต่อไปน้ี 
1.  ระบบคน้หาเอกสาร 

1.1 การคน้หาทัว่ไป 
1.2 การคน้หาเพิ่มเติม 
1.3 การคน้หาจากคลงัผลงาน 

1.2  สมาชิก ไดแ้ก่ อาจารย ์ และนกัศึกษา ภายในคณะดุริยางคศาสตร์จะตอ้ง
สมคัรสมาชิก และใชร้ะบบผา่นการลงช่ือเขา้ใชร้ะบบ 

1.2.1  นกัศึกษา มีสิทธ์ิในการเขา้ถึงระบบดงัต่อไปน้ี 
1.  ระบบคน้หาเอกสาร 

1.1 การคน้หาทัว่ไป 
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1.2 การคน้หาเพิ่มเติม 
1.3 การคน้หาจากคลงัผลงาน 
1.4 การเขา้ถึงเอกสารฉบบัเต็ม 

2.  ระบบสมาชิก 
2.1 การเขา้ใชร้ะบบ 
2.2 การเปล่ียนรหสัผา่น  

3.  ระบบจดัการคลงัเอกสาร 
3.1 การแกไ้ขเอกสารของตนเอง 

4.  ระบบน าผลงานเขา้สู่ระบบ 
1.2.2 อาจารย ์มีสิทธ์ิในการเขา้ถึงระบบดงัต่อไปน้ี 

1.  ระบบคน้หาเอกสาร 
1.1 การคน้หาทัว่ไป 
1.2 การคน้หาเพิ่มเติม 
1.3 การคน้หาจากคลงัผลงาน 
1.4 การเขา้ถึงเอกสารฉบบัเต็ม 

2. ระบบสมาชิก 
2.1 การเขา้ใชร้ะบบ 
2.2 การเปล่ียนรหสัผา่น  

2. ผูดู้แลระบบ คือ เจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบการจดัการเอกสารในคลงัสารสนเทศ มีสิทธ์ิ
ในการใชง้านไดด้งัน้ี 

1.  ระบบคน้หาเอกสาร 
1.1 การคน้หาทัว่ไป 
1.2 การคน้หาเพิ่มเติม 
1.3 การคน้หาจากคลงัผลงาน 
1.4 การเขา้ถึงเอกสารฉบบัเต็ม 

2.  ระบบสมาชิก 
2.1 การเขา้ใชร้ะบบ 
2.2 การเปล่ียนรหสัผา่น 
2.3 การเพิ่มสมาชิก 
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2.4 การแกไ้ขขอ้มูลสมาชิก 
2.5 การลบสมาชิก 
2.6 การดูรายละเอียดสมาชิก  

3.  ระบบจดัการคลงัเอกสาร 
3.1 การลงช่ือเขา้ใชเ้พื่อแกไ้ขเอกสาร 
3.2 การแกไ้ขเอกสารของตนเอง 
3.3 การลบเอกสาร 
3.4 การดูรายละเอียดเอกสาร 

4.  ระบบจดัการตวัเลือกในรายการ 
4.1 เพิ่มประเภทตวัเลือก 
4.2 การแกไ้ขตวัเลือก 
4.3 การลบตวัเลือก 
4.4 การดูรายละเอียดตวัเลือก 

5.  การจดัการหนา้เวบ็เพจ 
5.1 การเพิ่มหนา้เวบ็เพจ 
5.2 การแกไ้ขหนา้เวบ็เพจ 
5.3 การลบหนา้เวบ็เพจ 
5.4 การดูรายละเอียดหนา้เวบ็เพจ 
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ภาพท่ี 16 ภาพตวัอยา่งแสดงการเขา้สู่ระบบหนา้แรก 

 
ภาพตวัอย่างแสดงการเขา้สู่ระบบหนา้แรกของผูใ้ชทุ้กประเภท โดยหน้าแรกของระบบ

ประกอบไปดว้ย 3 ส่วน 
ส่วนท่ี 1 การลงช่ือเข้าใช้ระบบ อยู่ฝ่ังซ้ายมือของหน้าจอ ไว้ส าหรับให้ผูใ้ช้ท่ีเป็น

บุคลากรคณะ ไดแ้ก่ อาจารย ์(ภาพท่ี 20) นกัศึกษา (ภาพท่ี 21) เจา้หนา้ท่ี (ภาพท่ี 22) เพื่อใชสิ้ทธ์ิใน
การตามแต่ละหนา้ท่ีของตน (ตารางท่ี 1) 

ส่วนท่ี 2 การคน้หา ผูใ้ชทุ้กประเภทสามารถใชฟั้งก์ชนัการท างาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

ไดแ้ก่ การคน้หาทัว่ไปโดยการใส่ค าคน้แล้วคลิกท่ีปุ่ม  ส่วนประเภทการคน้หาเพิ่มเติม 

 เป็นการใส่ค าคน้แล้วเลือกการค้นจากเขตขอ้มูลของค าค้น เช่น ช่ือผลงาน ช่ือ
เจา้ของผลงาน เป็นตน้ (ภาพท่ี 17) 

ส่วนท่ี 3 การคน้หาจากคลงัผลงาน เป็นการคน้หาแบบเลือก (Browsing) ผูใ้ชทุ้กประเภท
สามารถใชฟั้งกช์นัการท างานน้ีได ้โดยแยกประเภทงานออกเป็น 3 สาขาวิชา ไดแ้ก่ สาขาการแสดง
ดนตรี สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส และสาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ ซ่ึงเหมาะการค้นหาในกรณีท่ีผูใ้ช้
ตอ้งการจะดูขอ้มูลทั้งหมดของแต่ละสาขา หรือยงัไม่สามารถก าหนดวา่จะใชค้  าคน้ค าไหน (ภาพท่ี 
18) 
 

 

1 

2 

3 
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2.2 การออกแบบหน้าจอการใช้งานระบบ 
2.2.1 ระบบการค้นหาเอกสาร  
 มีรูปแบบการคน้หาดงัต่อไปน้ี 

1. การคน้หาทัว่ไป 
2. การคน้หาเพิ่มเติม 
3. การคน้หาจากคลงัผลงาน 
4. การเขา้ถึงเอกสารฉบบัเตม็ 
 

 
ภาพท่ี 17 ภาพตวัอยา่งแสดงหนา้จอการคน้หาเพิ่มเติม 

 
ผูใ้ชทุ้กประเภทสามารถเลือกการคน้หาในรูปแบบคน้หาเพิ่มเติมได ้สามารถก าหนดให้

ระบบคน้จากเขตขอ้มูลต่างๆ ได ้เช่น ช่ือผลงาน ช่ือเจา้ของผลงาน หรือจะไม่ใส่ค าคน้ใดๆ แต่
ก าหนดการคน้แบบระบุเง่ือนไขอ่ืนๆ ได ้เช่น ระบุสาขาวชิา ประเภทผลงาน ปี พ.ศ. 
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ภาพท่ี 18 ภาพตวัอยา่งแสดงผลลพัธ์การคน้หาแบบ Browsing ประเภทสาขาการแสดงดนตรี 

 
การคน้หาแบบเลือก (Browsing) ผูใ้ชทุ้กประเภทสามารถใชฟั้งก์ชนัการท างานน้ีได ้โดย

แบ่งประเภทงานออกเป็น 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการแสดงดนตรี สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส และ
สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ ซ่ึงเหมาะการคน้หาท่ีผูใ้ชต้อ้งการจะดูขอ้มูลทั้งหมดของแต่ละสาขา 
หรือยงัไม่สามารถก าหนดวา่จะใชค้  าไดเ้ป็นค าคน้ 
 

 
ภาพท่ี 19 ภาพตวัอยา่งการแสดงรายละเอียดผลงานและเอกสารฉบบัเตม็ 

 
เม่ือใช้เลือกรายการท่ีได้จากผลลัพธ์แล้ว หน้าจอจะแสดงรายละเอียดผลงานดงักล่าว 

ได้แก่ ช่ือผลงาน ช่ือเจา้ของผลงาน ปีพ.ศ.ท่ีเผยแพร่ สาขาวิชา เคร่ืองดนตรี ประเภทผลงาน ค า
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ส าคญั และรายละเอียดอ่ืนๆ เช่นโปสเตอร์ เอกสารฉบบัเต็ม รายละเอียดเพลง ซ่ึงในการดูเอกสาร
ฉบบัเตม็นั้นจะอนุญาตใหผู้ท่ี้เป็นสมาชิกเท่านั้นท่ีสามารถดูได ้

2.2.2 ระบบสมาชิก  
ผูท่ี้เป็นสมาชิกไดแ้ก่ อาจารย ์เจา้หนา้ท่ี และนกัศึกษา มีรายละเอียดการ

ท างานดงัต่อไปน้ี 
1. การเขา้ใชร้ะบบ 
2. การเปล่ียนรหสัผา่น 
3. การเพิ่ม แกไ้ข ลบ ดูรายละเอียด 
 

 
ภาพท่ี 20 ภาพตวัอยา่งแสดงหนา้จอของอาจารย ์หลงัจากเขา้ใชร้ะบบเรียบร้อยแลว้ 

 
ภาพตวัอยา่งแสดงหนา้จอของอาจารยห์ลงัจากท่ีลงช่ือเขา้ใชร้ะบบแลว้ จะสามารถเปล่ียน

รหสัผา่นได ้
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ภาพท่ี 21  ภาพตวัอยา่งแสดงหนา้จอของนกัศึกษา หลงัจากเขา้ใชร้ะบบเรียบร้อยแลว้ 

 
หลงัจากท่ีนกัศึกษาลงช่ือเขา้ใชร้ะบบเรียบร้อยแลว้ ดา้นซ้ายมือของหนา้จอจะปรากฏเมนู

การท างาน ไดแ้ก่ การน าผลงานเขา้สู่ระบบ และเปล่ียนรหสัผา่น  
 

 
ภาพท่ี 22  ภาพตวัอยา่งแสดงหนา้จอของเจา้หนา้ท่ี หลงัจากเขา้ใชร้ะบบเรียบร้อยแลว้ 

 
หลงัจากท่ีเจา้หนา้ท่ีลงช่ือเขา้ใชร้ะบบแลว้ เมนูท่ีปรากฏในส่วนผูดู้แลระบบมีดงัต่อไปน้ี 
1. เปล่ียนรหสัผา่น  เป็นการเปล่ียนรหสัผา่นของตนเอง (ภาพท่ี 23) 
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2. ระบบสมาชิก เป็นการจดัการขอ้มูลสมาชิกในระบบคลงัสารสนเทศ ไดแ้ก่ การเพิ่ม 
ลบ คน้หา ดูรายละเอียด และแกไ้ขขอ้มูลสมาชิก (ภาพท่ี 24) 

3. ระบบจดัการคลงัเอกสาร เป็นการจดัการสารสนเทศท่ีอยูใ่นคลงั ผูดู้แลระบบสามารถ
จดัการเอกสารแทนหน้าท่ีของผูท่ี้เป็นเจา้ของผลงาน ได้แก่ การแกไ้ขรายละเอียด การลบผลงาน 
การคน้หาผลงาน (ภาพท่ี 25) 

4. ระบบจดัการตวัเลือกในรายการ เป็นการจดัการตวัเลือกในรายละเอียดผลงานในระบบ 
ไดแ้ก่ การเพิ่ม การลบ การแกไ้ข (ภาพท่ี 26) 

5. จดัการขอ้มูลหน้าในเพจ คือการจดัการขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งสารสนเทศใน
ระบบ ไดแ้ก่ ขอ้มูล ติดต่อเรา นโยบาย ลิขสิทธ์ิ  (ภาพท่ี 28) 
 

 
ภาพท่ี 23  ภาพตวัอยา่งแสดงหนา้จอการเปล่ียนรหสัผา่นของผูดู้แลระบบ 

 
ระบบได้ถูกออกแบบให้มีใช้รหัสผ่านในรูปแบบการเข้ารหัสทางเดียว (One-way 

encryption) ดว้ยขนาด 128 bits (16 bytes) ผลลพัธ์ท่ีไดโ้ดยปกติจะถูกแสดงผลในรูปแบบ เลขฐาน 
16 จ  านวน 32 หลกั ตามมาตรฐาน (RFC 1321), MD5 ถูกน าไปใชง้านอยา่งกวา้งขวางในดา้นความ
ปลอดภยั และยงัรวมถึงการใชง้านในการตรวจสอบความถูกตอ้งของไฟล์  (Sheroku, 2009) ดงันั้น
ผูดู้แลระบบจะสามารถเปล่ียนแปลงรหสัผา่นไดเ้ฉพาะของตนเท่านั้น  ไม่สามารถมองเห็นรหสัผา่น
ของสมาชิกอ่ืนๆ กรณีท่ีสมาชิกตอ้งการเปล่ียนรหัสผ่าน หรือลืมรหสัผา่น ผูใ้ช้ระบบจะตอ้งเขา้ไป
ระบบสมาชิก จากนั้นจึงเขา้ใชร้ะบบสมาชิกท่านนั้นเพื่อเขา้ไปก าหนดรหสัผา่นใหม่ 
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ภาพท่ี 24 ภาพตวัอยา่งแสดงหนา้จอของเมนูระบบสมาชิก 

 
เมนูระบบสมาชิกเป็นการจดัการขอ้มูลสมาชิกในระบบคลงัสารสนเทศ  ไดแ้ก่ การเพิ่ม 

ลบ คน้หา ดูรายละเอียด และแกไ้ขขอ้มูลสมาชิก มีการใชต้วักรองเพื่อใหก้ารคน้หาขอ้มูลสมาชิกได้
รวดเร็ว มีการใชส้ัญลกัษณ์แทนการใชข้อ้ความเพื่อลดการใชพ้ื้นท่ีหนา้จอ  

 หมายถึง ดูรายละเอียดขอ้มูลสมาชิก 

 หมายถึง การแกไ้ขขอ้มูลสมาชิก 

 หมายถึง การลบขอ้มูลสมาชิก 

 
ภาพท่ี 25 ภาพตวัอยา่งแสดงหนา้จอของระบบจดัการเอกสาร 
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ระบบจดัการเอกสาร เป็นการจดัการสารสนเทศท่ีอยู่ในคลงั ผูดู้แลระบบสามารถจดัการ
เอกสารแทนผูท่ี้เป็นเจา้ของผลงาน ไดแ้ก่ การแกไ้ขรายละเอียด การลบผลงาน การคน้หาผลงาน  

หมายถึง การลงช่ือเขา้ใชแ้ทนเจา้ของผลงานท่ีตอ้งการแกไ้ขก่อน 

 หมายถึง ดูรายละเอียดผลงาน 

 หมายถึง การลบขอ้มูลผลงาน 
 

 
ภาพท่ี 26 ภาพตวัอยา่งแสดงหนา้จอการใชร้ะบบจดัการตวัเลือกในรายการ 

 
ระบบจดัการตวัเลือกในรายการ เป็นการจดัการตวัเลือกในรายละเอียดผลงานในระบบ 

ไดแ้ก่ การเพิ่ม การลบ การแกไ้ข ตวัเลือกในการน าผลงานเขา้สู่ระบบ ซ่ึงสามารถแกไ้ขรายละเอียด
ตวัเลือกในรายการไดด้งัต่อไปน้ี สาขาวิชา ประเภทผลงาน เคร่ืองดนตรีเอก คียเ์พลงหลกั สไตล์
เพลง เคร่ืองดนตรีท่ีใชใ้นเพลง ค าส าคญั 
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ภาพท่ี 27 ภาพตวัอยา่งแสดงหนา้จอการใชง้านระบบจดัการตวัเลือกในรายการ 

 
การใชร้ะบบจดัการตวัเลือกในรายการสามารถดูรายละเอียด เพิ่ม แกไ้ข และลบตวัเลือก 

ปุ่มเพิ่มประเภทผลงาน  

 หมายถึง ดูรายละเอียดขอ้มูลตวัเลือก 

 หมายถึง การแกไ้ขขอ้มูลตวัเลือก 

 หมายถึง การลบขอ้มูลตวัเลือก 
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ภาพท่ี 28 ภาพตวัอยา่งแสดงหนา้จอการท างานจดัการขอ้มูลหนา้เวบ็เพจ 

 
จดัการขอ้มูลหนา้ในเพจ คือการจดัการขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งสารสนเทศในระบบ 

ไดแ้ก่ ขอ้มูล ติดต่อเรา คือ หน้าแสดงขอ้มูลติดต่อผูดู้แลระบบ นโยบายคือ การช้ีแจงการเผยแพร่
ขอ้มูลและการเขา้ถึงขอ้มูล และลิขสิทธ์ิ คือการประกาศลิขสิทธ์ิผลงานท่ีอยู่ในคลงัสารสนเทศ 
ผูดู้แลระบบเท่านั้นท่ีสามารถ ดูรายละเอียด แกไ้ข และลบหนา้เพจ  

 หมายถึง ดูรายละเอียดขอ้มูลหนา้เวบ็เพจ 

 หมายถึง การแกไ้ขขอ้มูลหนา้เวบ็เพจ 

 หมายถึง การลบขอ้มูลหนา้เวบ็เพจ 
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2.2.3  ระบบน าผลงานเข้าสู่ระบบ 
ระบบการน าผลงานเขา้สู่ระบบ สามารถท าได้เฉพาะนักศึกษาเท่านั้น เม่ือ

นกัศึกษาลงช่ือเขา้ใช้ระบบแลว้ ให้คลิกท่ีเมนูดา้นซ้ายมือว่า “น าผลงานเขา้สู่ระบบ” (ภาพท่ี 29) 
จากนั้นหนา้จอจะให้นกัศึกษากรอกช่ือผลงานเขา้สู่ระบบ แลว้จึงให้ใส่รายละเอียดผลงาน (ภาพท่ี 
30) 

 

 

ภาพท่ี 29 ภาพตวัอยา่งแสดงหนา้จอการน าผลงานเขา้สู่ระบบของนกัศึกษา 
 

 
ภาพท่ี 30 ภาพตวัอยา่งแสดงหนา้จอการน าผลงานเขา้สู่ระบบของนกัศึกษาหลงัจากใส่ช่ือผลงาน 
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นกัศึกษาแต่ละสาขาจะมีรูปหนา้จอการใชง้านการน าผลงานเขา้สู่ระบบท่ีแตกต่างกนัไป 
โดยระบบจะอา้งอิงจากขอ้มูลในระบบสมาชิกท่ีไดก้รอกไปตั้งแต่แรก สาขาการแสดงดนตรีและ
สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส จะถูกก าหนดให้ประเภทงานเป็น การแสดงดนตรี (Recital) เท่านั้น ส่วน
สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชยจ์ะมีตวัเลือกทั้งหมด 4 ตวัเลือก ไดแ้ก่ การประพนัธ์เน้ือร้องและท านอง  
การประพนัธ์เพลงสนบัสนุนกิจกรรม การประพนัธ์เพลงประกอบภาพยนตร์ ศิลปะการออกแบบ
เสียง หลงัจากนั้นนกัศึกษาจึงจะกรอกรายละเอียดเก่ียวกบัผลงาน กรณีท่ีมีรายละเอียดแต่ละเพลงท่ี

ตอ้งการอธิบาย ใหค้ลิกท่ีปุ่ม  ใตค้  าวา่ รายละเอียดเพลง (ภาพท่ี 31) 
 

 
ภาพท่ี 31 ภาพตวัอยา่งแสดงหนา้จอการใส่รายละเอียด 

หลังจากท่ีคลิกปุ่ม ใตค้  าว่า รายละเอียดเพลงเพื่อใส่รายละเอียดแต่ละ
เพลงแล้ว หน้าจอจะปรากฏหน้าต่างการกรอกขอ้มูลต่างๆ เช่น ช่ือเพลง ช่ือผูป้ระพนัธ์ คียเ์พลง 
สไตล์เพลง เคร่ืองดนตรีท่ีใชใ้นการแสดง การใส่รายละเอียดเพิ่มเติมน้ีจะช่วยบอกรายละเอียดของ
เพลง ท าใหผู้สื้บคน้ผลงานมีความเขา้ใจในการถ่ายทอดผลงานมากยิง่ข้ึน 
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ตอนที ่2  ผลการประเมินประสิทธิภาพและความพงึพอใจผู้ใช้ระบบคลงัสารสนเทศผลงาน
นักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

จากการรวบรวมแบบสอบถามการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจผูใ้ช้ระบบ
คลงัสารสนเทศผลงานนกัศึกษา คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยมีกลุ่มตวัอย่าง 3 
กลุ่ม ได้แก่ 1. อาจารย์ผู ้รับผิดชอบรายวิชาโครงการพิเศษ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต  
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 3 สาขา สาขาละ 1 คน จ านวน 3 คน 2. เจา้หน้าท่ีผู ้
ประสานงานสาขา 3 สาขา จ านวน 3 คน และบรรณารักษ ์จ านวน 1 คน และ 3. นกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรีชั้นปีท่ี 4 สาขาละ 10 คน รวม 30 คน รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 37 คน  ผูว้ิจยัไดท้  าการ
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าสถิติค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี   

ตารางท่ี 17 จ านวนค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูลความพึงพอใจต่อระบบของกลุ่ม
ตวัอยา่งประเภทอาจารย ์(N=3) 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

( X ) 

ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D) 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

ความพึงพอใจต่อระบบสมคัรสมาชิก    

1. ขั้นตอนการสมคัรสมาชิกเขา้ใจง่าย สะดวก ไม่ซบัซอ้น 4.33 0.57 มาก 
2. การลงช่ือเขา้ใช ้เปล่ียนรหสัผา่น เขา้ใจง่าย สะดวก 4.66 0.57 มากท่ีสุด 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจต่อระบบสมคัรสมาชิก 4.50 0.50 มาก 
ความพึงพอใจต่อการคน้หาผลงาน    
1. การออกแบบหนา้จอเขา้ใจง่าย คน้ง่าย 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
2. ขั้นตอนการคน้หาผลงานกระชบั ไมซ่บัซอ้น 4.33 0.57 มาก 
3. ผลลพัธ์จากการคน้หาตรงกบัความตอ้งการ 3.66 0.57 มาก 
4. การคน้หาผลงานในรูปแบบ “คน้หาเพ่ิมเติม” ช่วยให้คน้หาผลงานไดต้รงความตอ้งการ
มากข้ึน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจต่อการคน้หาผลงาน 4.50 0.00 มาก 
ความพึงพอใจต่อความปลอดภยัของระบบ    
1. การลงทะเบียนผูใ้ชมี้ความเหมาะสม 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
2. ขั้นตอนการเขา้สู่ระบบมีความเหมาะสม 4.00 0.00 มาก 
3. การก าหนดสิทธ์ิการเขา้ถึงผลงานมีความเหมาะสม 4.33 0.57 มาก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจต่อความปลอดภยัของระบบ 4.44 0.19 มาก 
ความพึงพอใจต่อประโยชน์โดยรวมของคลงัสารสนเทศ    
1. ความสามารถในการช่วยสืบคน้งานท่ีเก่ียวขอ้งได ้ 4.00 0.00 มาก 
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ตารางท่ี 17 จ านวนค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูลความพึงพอใจต่อระบบของกลุ่ม
ตวัอยา่งประเภทอาจารย ์(N=3) (ต่อ) 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

( X ) 

ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D) 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

2. เป็นแหล่งรวบรวมผลงานให้นกัศึกษารุ่นต่อไปท่ีจะท าผลงานสร้างสรรคใ์นโครงการ
วิชาโครงการพิเศษ 

4.66 0.57 มากท่ีสุด 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจต่อประโยชน์โดยรวมของคลงัสารสนเทศ 4.22 0.19 มาก 

รวมเฉล่ียผลการประเมินในภาพรวม 4.45 0.00 มาก 

 
จากตารางท่ี 17 พบวา่ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบสมคัรสมาชิก แสดงให้เห็น

วา่ เม่ือน าแต่ละหัวขอ้มาผ่านวิธีการทางสถิติเพื่อหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D) พบวา่ค่าเฉล่ีย ( X ) อยูท่ี่ 4.50 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) อยูท่ี่ 0.50 ดงันั้น ผูใ้ชร้ะบบมี
ความพึงพอใจต่อระบบสมคัรสมาชิก อยูใ่นระดบัมาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการคน้หาผลงาน แสดงให้เห็นวา่ เม่ือน าแต่ละหวัขอ้มา
ผา่นวธีิการทางสถิติเพื่อหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) พบวา่ มีค่าเฉล่ีย ( X ) 
อยูท่ี่ 4.50 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D) อยูท่ี่ 0.00 ดงันั้น ผูใ้ชร้ะบบมีความพึงพอใจภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อความปลอดภยัของระบบ แสดงให้เห็นวา่ เม่ือน าแต่ละ
หัวขอ้มาผ่านวิธีการทางสถิติเพื่อหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) พบว่า 
ค่าเฉล่ีย ( X ) อยูท่ี่ 4.44 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D) อยูท่ี่ 0.19 ดงันั้น ผูใ้ชร้ะบบมีความพึงพอใจ
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อประโยชน์โดยรวมของคลงัสารสนเทศระบบ แสดงให้
เห็นวา่ เม่ือน าแต่ละหวัขอ้มาผา่นวธีิการทางสถิติเพื่อหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D) พบวา่ ค่าเฉล่ีย ( X ) อยูท่ี่ 4.22 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) อยูท่ี่ 0.19 ดงันั้น ผูใ้ชร้ะบบมี
ความพึงพอใจภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ดงันั้น ในภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบคลงัสารสนเทศประเมิน
โดยกลุ่มตวัอยา่งประเภทอาจารย ์ แสดงให้เห็นวา่ เม่ือน าแต่ละหวัขอ้มาผา่นวิธีการทางสถิติเพื่อหา
ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) พบวา่ มีค่าเฉล่ีย ( X )  อยูท่ี่ 4.45 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D) อยูท่ี่ 0.00  ผูใ้ชร้ะบบมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
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ตารางท่ี 18 จ านวนค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูลความพึงพอใจต่อระบบของกลุ่ม
ตวัอยา่งประเภทเจา้หนา้ท่ี (N=4) 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

( X ) 

ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D) 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

ความพึงพอใจต่อระบบสมคัรสมาชิก    

1. ขั้นตอนการสมคัรสมาชิกเขา้ใจง่าย สะดวก ไม่ซบัซอ้น 4.00 0.00 มาก 
2. การลงช่ือเขา้ใช ้เปล่ียนรหสัผา่น เขา้ใจง่าย สะดวก 3.75 0.50 มาก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจต่อระบบสมคัรสมาชิก 3.83 0.28 มาก 
ความพึงพอใจต่อการคน้หาผลงาน    
1. การออกแบบหนา้จอเขา้ใจง่าย คน้ง่าย 4.25 0.50 มาก 
2. ขั้นตอนการคน้หาผลงานกระชบั ไมซ่บัซอ้น 4.00 0.81 มาก 
3. ผลลพัธ์จากการคน้หาตรงกบัความตอ้งการ 4.00 0.81 มาก 
4. การคน้หาผลงานในรูปแบบ “คน้หาเพ่ิมเติม” ช่วยให้คน้หาผลงานไดต้รงความตอ้งการ
มากข้ึน 

4.25 0.95 มากท่ีสุด 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจต่อการคน้หาผลงาน 4.33 0.28 มาก 
ความพึงพอใจต่อความปลอดภยัของระบบ    
1. การลงทะเบียนผูใ้ชมี้ความเหมาะสม 4.25 0.50 มาก 
2. ขั้นตอนการเขา้สู่ระบบมีความเหมาะสม 4.00 0.81 มาก 
3. การก าหนดสิทธ์ิการเขา้ถึงผลงานมีความเหมาะสม 3.75 0.50 มาก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจต่อความปลอดภยัของระบบ 4.00 0.33 มาก 
ความพึงพอใจต่อประโยชน์โดยรวมของคลงัสารสนเทศ    
1. ความสามารถในการช่วยสืบคน้งานท่ีเก่ียวขอ้งได ้ 4.75 0.50 มากท่ีสุด 
2. เป็นแหล่งรวบรวมผลงานให้นกัศึกษารุ่นต่อไปท่ีจะท าผลงานสร้างสรรคใ์นโครงการ
วิชาโครงการพิเศษ 

3.75 0.50 มาก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจต่อประโยชน์โดยรวมของคลงัสารสนเทศ 4.25 0.28 มาก 

รวมเฉล่ียผลการประเมินในภาพรวม 4.13 0.04 มาก 

 
จากตารางท่ี 18 พบวา่ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบสมคัรสมาชิก แสดงให้เห็น

วา่ เม่ือน าแต่ละหัวขอ้มาผ่านวิธีการทางสถิติเพื่อหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D) พบวา่ค่าเฉล่ีย ( X ) อยูท่ี่ 3.83 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) อยูท่ี่ 0.28 ดงันั้น ผูใ้ชร้ะบบมี
ความพึงพอใจต่อระบบสมคัรสมาชิก อยูใ่นระดบัมาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการคน้หาผลงาน แสดงให้เห็นวา่ เม่ือน าแต่ละหวัขอ้มา
ผา่นวธีิการทางสถิติเพื่อหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) พบวา่ มีค่าเฉล่ีย ( X ) 
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อยูท่ี่ 4.33 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D) อยูท่ี่ 0.28 ดงันั้น ผูใ้ชร้ะบบมีความพึงพอใจภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อความปลอดภยัของระบบ แสดงให้เห็นวา่ เม่ือน าแต่ละ
หัวขอ้มาผ่านวิธีการทางสถิติเพื่อหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) พบว่า 
ค่าเฉล่ีย ( X ) อยูท่ี่ 4.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) อยูท่ี่ 0.33 ดงันั้น ผูใ้ชร้ะบบมีความพึงพอใจ
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อประโยชน์โดยรวมของคลงัสารสนเทศระบบ แสดงให้
เห็นวา่ เม่ือน าแต่ละหวัขอ้มาผา่นวธีิการทางสถิติเพื่อหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D) พบวา่ ค่าเฉล่ีย ( X ) อยูท่ี่ 4.25 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) อยูท่ี่ 0.28 ดงันั้น ผูใ้ชร้ะบบมี
ความพึงพอใจภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ดงันั้น ในภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบคลงัสารสนเทศประเมิน
โดยกลุ่มตวัอยา่งประเภทเจา้หนา้ท่ี  แสดงให้เห็นวา่ เม่ือน าแต่ละหัวขอ้มาผา่นวิธีการทางสถิติเพื่อ
หาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) พบวา่ มีค่าเฉล่ีย ( X ) อยูท่ี่ 4.13 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D) อยูท่ี่ 0.04  ผูใ้ชร้ะบบมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
 
ตารางท่ี 19 จ านวนค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูลความพึงพอใจต่อระบบของกลุ่ม

ตวัอยา่งประเภทนกัศึกษา (N=30) 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

( X ) 

ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D) 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

ความพึงพอใจต่อระบบสมคัรสมาชิก    

1. ขั้นตอนการสมคัรสมาชิกเขา้ใจง่าย สะดวก ไม่ซบัซอ้น 4.20 0.48 มาก 
2. การลงช่ือเขา้ใช ้เปล่ียนรหสัผา่น เขา้ใจง่าย สะดวก 3.76 0.56 มาก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจต่อระบบสมคัรสมาชิก 3.98 0.38 มาก 
ความพึงพอใจต่อการน าผลงานเขา้สู่ระบบ    
1. ล  าดบัขั้นตอนเขา้ใจง่าย สะดวก ไม่ซบัซอ้น 3.83 0.37 มาก 
2. จ านวนขอ้มูลท่ีกรอกในขั้นตอนน าผลงานเขา้สู่ระบบมีความเหมาะสม 3.73 0.52 มาก 
3. การออกแบบหนา้จอการน า ผลงานเขา้สู่ระบบเขา้ใจง่ายและใชง้านสะดวก
  

4.26 0.44 มาก 

4. ภาษาท่ีใชมี้ความชดัเจน เขา้ใจง่าย ถูกตอ้งตามหลกัดนตรี 4.80 0.40 มากท่ีสุด 
รวมเฉล่ียความพึงพอใจต่อการน าผลงานเขา้สู่ระบบ 4.15 0.19 มาก 

ความพึงพอใจต่อการคน้หาผลงาน    
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ตารางท่ี 19 จ านวนค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูลความพึงพอใจต่อระบบของกลุ่ม
ตวัอยา่งประเภทนกัศึกษา (N=30) (ต่อ) 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

( X ) 

ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D) 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. การออกแบบหนา้จอเขา้ใจง่าย คน้ง่าย 3.96 0.80 มาก 
2. ขั้นตอนการคน้หาผลงานกระชบั ไมซ่บัซอ้น 3.69 0.55 มาก 
3. ผลลพัธ์จากการคน้หาตรงกบัความตอ้งการ 4.30 0.53 มาก 
3. ผลลพัธ์จากการคน้หาตรงกบัความตอ้งการ 4.30 0.53 มาก 
4. การคน้หาผลงานในรูปแบบ “คน้หาเพ่ิมเติม” ช่วยให้คน้หาผลงานไดต้รงความ
ตอ้งการมากข้ึน 

4.73 0.44 มากท่ีสุด 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจต่อการคน้หาผลงาน 4.24 0.35 มาก 
ความพึงพอใจต่อความปลอดภยัของระบบ    
1. การลงทะเบียนผูใ้ชมี้ความเหมาะสม 4.53 0.57 มากท่ีสุด 
2. ขั้นตอนการเขา้สู่ระบบมีความเหมาะสม 4.20 0.40 มาก 
3. การก าหนดสิทธ์ิการเขา้ถึงผลงานมีความเหมาะสม 4.13 0.68 มาก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจต่อความปลอดภยัของระบบ 4.28 0.35 มาก 
ความพึงพอใจต่อประโยชน์โดยรวมของคลงัสารสนเทศ    
1. ความสามารถในการช่วยสืบคน้งานท่ีเก่ียวขอ้งได ้ 3.90 0.66 มาก 
2. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากระบบสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ต่อการด าเนินการวิจยั 4.23 0.56 มาก 
3. เป็นแหล่งรวบรวมผลงานให้นกัศึกษารุ่นต่อไปท่ีจะท าผลงานสร้างสรรคใ์น
โครงการวิชาโครงการพิเศษ 

4.30 0.53 มาก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจต่อประโยชน์โดยรวมของคลงัสารสนเทศ 4.14 0.38 มาก 

รวมเฉล่ียผลการประเมินในภาพรวม 4.17 0.17 มาก 

 
จากตารางท่ี 19 พบวา่ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบสมคัรสมาชิก แสดงให้เห็น

วา่ เม่ือน าแต่ละหัวขอ้มาผ่านวิธีการทางสถิติเพื่อหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D) พบวา่ค่าเฉล่ีย ( X ) อยูท่ี่ 3.98 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) อยูท่ี่ 0.38 ดงันั้น ผูใ้ชร้ะบบมี
ความพึงพอใจต่อระบบสมคัรสมาชิก อยูใ่นระดบัมาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการน าผลงานเขา้สู่ระบบ แสดงให้เห็นวา่ เม่ือน าแต่ละ
หวัขอ้มาผา่นวิธีการทางสถิติเพื่อหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) พบว่า มี
ค่าเฉล่ีย ( X ) อยูท่ี่ 4.15 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) อยูท่ี่ 0.19 ดงันั้น ผูใ้ชร้ะบบมีความพึงพอใจ
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
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ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการคน้หาผลงาน แสดงให้เห็นวา่ เม่ือน าแต่ละหวัขอ้มา
ผา่นวธีิการทางสถิติเพื่อหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) พบวา่ มีค่าเฉล่ีย ( X ) 
อยูท่ี่ 4.24 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D) อยูท่ี่ 0.35 ดงันั้น ผูใ้ชร้ะบบมีความพึงพอใจภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อความปลอดภยัของระบบ แสดงให้เห็นวา่ เม่ือน าแต่ละ
หัวขอ้มาผ่านวิธีการทางสถิติเพื่อหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) พบว่า 
ค่าเฉล่ีย ( X ) อยูท่ี่ 4.28 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D) อยูท่ี่ 0.35 ดงันั้น ผูใ้ชร้ะบบมีความพึงพอใจ
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อประโยชน์โดยรวมของคลงัสารสนเทศระบบ แสดงให้
เห็นวา่ เม่ือน าแต่ละหวัขอ้มาผา่นวธีิการทางสถิติเพื่อหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D) พบวา่ ค่าเฉล่ีย ( X ) อยูท่ี่ 4.14 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) อยูท่ี่ 0.38 ดงันั้น ผูใ้ชร้ะบบมี
ความพึงพอใจภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ดงันั้น ในภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบคลงัสารสนเทศประเมิน
โดยกลุ่มตวัอยา่งประเภทนกัศึกษา แสดงใหเ้ห็นวา่ เม่ือน าแต่ละหวัขอ้มาผา่นวิธีการทางสถิติเพื่อหา
ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) พบวา่ มีค่าเฉล่ีย ( X )  อยูท่ี่ 4.17 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D) อยูท่ี่ 0.17 ผูใ้ชร้ะบบมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

 
ตารางท่ี 20 จ านวนค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูลความพึงพอใจต่อระบบของ 

ทุกกลุ่มตวัอยา่ง (N=37) 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

( X ) 

ส่วน
เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D) 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

ความพึงพอใจต่อระบบสมคัรสมาชิก    

1. ขั้นตอนการสมคัรสมาชิกเขา้ใจง่าย สะดวก ไม่ซบัซอ้น 4.16 0.44 มาก 
2. การลงช่ือเขา้ใช ้การแกไ้ขขอ้มลูสมาชิก เปล่ียนรหสัผา่น เขา้ใจง่าย สะดวก 3.81 0.56 มาก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจต่อระบบสมคัรสมาชิก 3.98 0.38 มาก 
ความพึงพอใจต่อการน าผลงานเขา้สู่ระบบ    
1. ล  าดบัขั้นตอนเขา้ใจง่าย สะดวก ไม่ซบัซอ้น 3.86 0.43 มาก 
2. จ านวนขอ้มูลท่ีกรอกในขั้นตอนน าผลงานเขา้สู่ระบบมีความเหมาะสม 3.80 0.55 มาก 
3. การออกแบบหนา้จอการน า ผลงานเขา้สู่ระบบเขา้ใจง่ายและใชง้านสะดวก 4.23 0.50 มาก 



   80 

 

80 

ตารางท่ี 20 จ านวนค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูลความพึงพอใจต่อระบบของ 
ทุกกลุ่มตวัอยา่ง (N=37) (ต่อ)  

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

( X ) 

ส่วน
เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D) 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

4. ภาษาท่ีใชมี้ความชดัเจน เขา้ใจง่าย ถูกตอ้งตามหลกัดนตรี 4.70 0.53 มากท่ีสุด 
รวมเฉล่ียความพึงพอใจต่อการน าผลงานเขา้สู่ระบบ 4.15 0.19 มาก 

ความพึงพอใจต่อการคน้หาผลงาน    
1. การออกแบบหนา้จอเขา้ใจง่าย คน้ง่าย 4.08 0.79 มาก 
2. ขั้นตอนการคน้หาผลงานกระชบั ไมซ่บัซอ้น 4.00 0.62 มาก 
3. ผลลพัธ์จากการคน้หาตรงกบัความตอ้งการ 4.27 0.56 มาก 
4. การคน้หาผลงานในรูปแบบ “คน้หาเพ่ิมเติม” ช่วยให้คน้หาผลงานไดต้รงความ
ตอ้งการมากข้ึน 

4.62 0.59 มากท่ีสุด 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจต่อการคน้หาผลงาน 4.24 0.38 มาก 
ความพึงพอใจต่อความปลอดภยัของระบบ    
1. การลงทะเบียนผูใ้ชมี้ความเหมาะสม 4.45 0.60 มาก 
2. ขั้นตอนการเขา้สู่ระบบมีความเหมาะสม 4.16 0.50 มาก 
3. การก าหนดสิทธ์ิการเขา้ถึงผลงานมีความเหมาะสม 4.10 0.65 มาก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจต่อความปลอดภยัของระบบ 4.24 0.33 มาก 
ความพึงพอใจต่อประโยชน์โดยรวมของคลงัสารสนเทศ    
1. ความสามารถในการช่วยสืบคน้งานท่ีเก่ียวขอ้งได ้ 4.00 0.66 มาก 
2. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากระบบสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ต่อการด าเนินการวิจยั 4.16 0.59 มาก 
3. เป็นแหล่งรวบรวมผลงานให้นกัศึกษารุ่นต่อไปท่ีจะท าผลงานสร้างสรรคใ์น
โครงการวิชาโครงการพิเศษ 

4.32 0.52 มาก 

รวมเฉล่ียความพึงพอใจต่อประโยชน์โดยรวมของคลงัสารสนเทศ 4.14 0.38 มาก 
รวมเฉล่ียผลการประเมินในภาพรวม 4.15 0.17 มาก 

 
จากตารางท่ี 20 พบวา่ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบสมคัรสมาชิก แสดงให้เห็น

วา่ เม่ือน าแต่ละหัวขอ้มาผ่านวิธีการทางสถิติเพื่อหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D) พบวา่ค่าเฉล่ีย ( X ) อยูท่ี่ 3.98 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) อยูท่ี่ 0.38 ดงันั้น ผูใ้ชร้ะบบมี
ความพึงพอใจต่อระบบสมคัรสมาชิก อยูใ่นระดบัมาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการน าผลงานเขา้สู่ระบบ แสดงให้เห็นวา่ เม่ือน าแต่ละ
หวัขอ้มาผา่นวิธีการทางสถิติเพื่อหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) พบว่า มี
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ค่าเฉล่ีย ( X ) อยูท่ี่ 4.15 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) อยูท่ี่ 0.19 ดงันั้น ผูใ้ชร้ะบบมีความพึงพอใจ
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการคน้หาผลงาน แสดงให้เห็นวา่ เม่ือน าแต่ละหวัขอ้มา
ผา่นวธีิการทางสถิติเพื่อหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) พบวา่ มีค่าเฉล่ีย ( X ) 
อยูท่ี่ 4.24 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D) อยูท่ี่ 0.38 ดงันั้น ผูใ้ชร้ะบบมีความพึงพอใจภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อความปลอดภยัของระบบ แสดงให้เห็นวา่ เม่ือน าแต่ละ
หัวขอ้มาผ่านวิธีการทางสถิติเพื่อหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) พบว่า 
ค่าเฉล่ีย ( X ) อยูท่ี่ 4.24 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D) อยูท่ี่ 0.33ดงันั้น ผูใ้ชร้ะบบมีความพึงพอใจ
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อประโยชน์โดยรวมของคลงัสารสนเทศระบบ แสดงให้
เห็นวา่ เม่ือน าแต่ละหวัขอ้มาผา่นวธีิการทางสถิติเพื่อหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D) พบวา่ ค่าเฉล่ีย ( X ) อยูท่ี่ 4.14 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) อยูท่ี่0.38 ดงันั้น ผูใ้ช้ระบบมี
ความพึงพอใจภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ดงันั้น ในภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบคลงัสารสนเทศประเมิน
โดยกลุ่มตวัอยา่งประเภทนกัศึกษา แสดงใหเ้ห็นวา่ เม่ือน าแต่ละหวัขอ้มาผา่นวิธีการทางสถิติเพื่อหา
ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) พบวา่ มีค่าเฉล่ีย ( X )  อยูท่ี่ 4.15 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D) อยูท่ี่ 0.17  ผูใ้ชร้ะบบมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
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บทที ่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยมุ่งศึกษาการพัฒนาระบบคลังสารสนเทศผลงานนักศึกษา 
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีรวบรวมผลงานนกัศึกษาวิชาโครงการ
พิเศษ หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต 3 สาขา โดยมีการศึกษาความตอ้งการของผูใ้ช้ น าผลมา
วเิคราะห์และออกแบบคลงัสารสนเทศท่ีรวบรวมผลงานนกัศึกษาในรายวชิาโครงการพิเศษ 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพือ่วเิคราะห์ ออกแบบ และพฒันาระบบคลงัสารสนเทศผลงานนกัศึกษา  
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจผูใ้ชร้ะบบคลงัสารสนเทศผลงาน
นกัศึกษา คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.  ประชากร  
ผูใ้ชร้ะบบซ่ึงประกอบไปดว้ยบุคลากร 3 กลุ่ม คือ  
1. อาจารยป์ระจ าคณะดุริยางคศาสตร์ มีจ านวน 30 คน   
2. เจา้หนา้ท่ีผูป้ระสานงานสาขา สาขาละ1 คน มีจ านวน 3 คน และบรรณารักษจ์ านวน 

1 คน  
3. นกัศึกษา ระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 4 คณะดุริยางคศาสตร์ ท่ีจะตอ้งลงทะเบียนเรียน

วชิาโครงการพิเศษ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 ไดแ้ก่ หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต 
สาขาการแสดงดนตรี จ านวน 25 คน สาขาวชิาดนตรีแจส๊ จ านวน 17 คน และสาขาวชิาดนตรีเชิง
พาณิชย ์จ านวน 48 คน (กองบริการการศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2557) 

2. กลุ่มตวัอยา่ง
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ผูว้จิยัไดแ้บ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น  3 กลุ่ม โดยใชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแ้ก่ อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวชิาโครงการพิเศษ หลกัสูตร 
ดุริยางคศาสตรบณัฑิต คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 3 สาขา สาขาละ 1 คน จ านวน 3 
คน  2. เจา้หนา้ท่ีผูป้ระสานงานสาขา 3 สาขา จ านวน 3 คน และบรรณารักษ ์จ านวน 1 คน  และ 3. 
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 4 สาขาละ 10 คน รวม 30 คน 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาระบบ 

1.1  แบบสัมภาษณ์ความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบคลงัสารสนเทศผลนกัศึกษา  
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

1.2 โปรแกรมท่ีใชใ้นการพฒันาระบบคลงัสารสนเทศผลนกัศึกษา  
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร ไดแ้ก่ 

Yii Framework เป็นโปรแกรมส าหรับการพฒันาระบบ 
PHP  เป็นภาษาสคริปตท่ี์ใชใ้นการพฒันาแอปพลิเคชนั 
Apache เป็นซอฟตแ์วร์เวบ็เซิร์ฟเวอร์ 
MySQL เป็นซอฟตแ์วร์ระบบฐานขอ้มูล 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบ 
2.1  แบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบคลงัสารสนเทศผลนกัศึกษา  

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยัไดใ้ชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลส าหรับการประเมินประสิทธิภาพและความพึง
พอใจของระบบโดยใชก้ารหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 
สรุปผลการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการพฒันาระบบคลงัสาสนเทศผลงานนกัศึกษา  คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร ซ่ึงผูว้จิยัขอสรุปผลการวจิยัดงัน้ี 
 



84 

 

1.  ผลการพฒันาระบบคลงัสารสนเทศผลงานนักศึกษา คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยศิลปากร  

ระบบแบ่งผูใ้ชอ้อกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1. ผูใ้ชร้ะบบ  2. ผูดู้แลระบบ 
1. ผูใ้ชร้ะบบ แบ่งออกเป็น  3 กลุ่ม คือ อาจารย ์นกัศึกษา และกลุ่มผูใ้ชง้านทัว่ไป 

ผูใ้ชง้านเฉพาะอาจารยแ์ละนกัศึกษาเท่านั้นสามารถลงช่ือเขา้ใชร้ะบบได ้เน่ืองจากผลงานในระบบ
คลงัมีการจ ากดัการเขา้ถึงเฉพาะบุคลากรเท่านั้น กลุ่มผูใ้ช้งานทัว่ไปไม่สามารถเขา้ถึงเอกสารสาร
นิพนธ์ได ้ เม่ือขอ้มูลของสมาชิกอยูใ่นระบบแลว้ จะปรากฏเมนูเปล่ียนรหสัผา่น และเมนูน าผลางาน
เขา้สู่ระบบ จะปรากฏเฉพาะนกัศึกษาเท่านั้น เม่ือน าผลงานเขา้สู่ระบบแลว้ เมนูจะเปล่ียนเป็นการ
แกไ้ขผลงาน นอกจากน้ี ผูใ้ชร้ะบบทุกประเภทสามารถคน้หาผลงาน โดยแบ่งการคน้หาออกเป็น 2
แบบ คือ คน้หาทัว่ไป ผูใ้ช้สามารถใส่ค าคน้ โดยไม่ตอ้งก าหนดเขตขอ้มูล ส่วนอีกประเภทคือการ
คน้หาเพิ่มเติม โดยคน้หาระบุเขตขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้ เลือกสาขาวชิา ประเภทงาน และปีพ.ศ.   

2. ผูดู้แลระบบ คือ เจา้หนา้ท่ีท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบการจดัการเอกสารในคลงั
สารสนเทศ ทั้งน้ีคือสามารถใชง้านไดทุ้กระบบตาม เมนูท่ีปรากฏในส่วนผูดู้แลระบบ มีดงัต่อไปน้ี   

1.  เมนูระบบสมาชิก เป็นการจดัการขอ้มูลสมาชิกในระบบคลงัสารสนเทศ 
ได้แก่ การเพิ่ม ลบ คน้หา ดูรายละเอียด และแก้ไขขอ้มูลสมาชิก เจา้หน้าท่ี ผูดู้แลระบบจะกรอก
ขอ้มูลของสมาชิกในระบบ ไดแ้ก่ ช่ือ รหสัผา่น ช่ือและนามสกุล และประเภทผูใ้ช ้กรณีท่ีสมาชิกใน
ระบบเป็นนักศึกษา ผูดู้แลระบบใช้รหัสนักศึกษาเป็นช่ือผูใ้ช้แทนการใช้ช่ือจริง มีการก าหนด
สาขาวชิา และเคร่ืองดนตรีเอก เพื่อน าขอ้มูลส่วนน้ีไปปรากฏในการน าผลงานเขา้สู่ระบบ  

2. เมนูระบบจดัการคลงัเอกสาร เป็นการจดัการสารสนเทศท่ีอยู่ในคลัง 
ผูดู้แลระบบสามารถจัดการเอกสารแทนหน้าท่ีของผู ้ท่ี เป็นเจ้าของผลงาน ได้แก่ การแก้ไข
รายละเอียด การลบผลงาน การคน้หาผลงาน  

3. เมนูระบบจดัการตวัเลือกในรายการ เป็นการจดัการตวัเลือกในรายละเอียด
ผลงานในระบบ ไดแ้ก่ การเพิ่ม การลบ การแกไ้ข และการดูรายละเอียด  

4. เมนูจดัการขอ้มูลหน้าในเพจ คือการจดัการขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้ง
สารสนเทศในระบบ ไดแ้ก่ ขอ้มูล ติดต่อเรา นโยบาย ลิขสิทธ์ิ  

  
2.  ผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบคลังสารสนเทศผลงาน

นักศึกษา คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจผูใ้ช้ระบบคลังสารสนเทศผลงาน
นกัศึกษา คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร จากกลุ่มตวัอย่างรวมทั้งส้ิน 37 คน ได้แก่ 
อาจารยผ์ูส้อนรายวิชาโครงการพิเศษ จ านวน 3 คน  เจา้หน้าท่ีและบรรณรักษ์ จ  านวน 4 คน  และ
นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนวชิาโครงการพิเศษ จ านวน 30 คน มีผลดงัต่อไปน้ี  

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบสมคัรสมาชิก แสดงให้เห็นวา่ เม่ือน าแต่ละหวัขอ้
มาผา่นวธีิการทางสถิติเพื่อหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) พบวา่ค่าเฉล่ีย ( X ) 
อยู่ท่ี 3.98 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) อยู่ท่ี 0.38 ดงันั้น ผูใ้ช้ระบบมีความพึงพอใจต่อระบบ
สมคัรสมาชิก อยูใ่นระดบัมาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการน าผลงานเขา้สู่ระบบ แสดงให้เห็นวา่ เม่ือน าแต่ละ
หวัขอ้มาผา่นวิธีการทางสถิติเพื่อหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) พบว่า มี
ค่าเฉล่ีย ( X ) อยูท่ี่ 4.15 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) อยูท่ี่ 0.19 ดงันั้น ผูใ้ชร้ะบบมีความพึงพอใจ
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการคน้หาผลงาน แสดงให้เห็นวา่ เม่ือน าแต่ละหวัขอ้มา
ผา่นวธีิการทางสถิติเพื่อหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) พบวา่ มีค่าเฉล่ีย ( X ) 
อยูท่ี่ 4.24 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D) อยูท่ี่ 0.38 ดงันั้น ผูใ้ชร้ะบบมีความพึงพอใจภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อความปลอดภยัของระบบ แสดงให้เห็นวา่ เม่ือน าแต่ละ
หัวขอ้มาผ่านวิธีการทางสถิติเพื่อหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) พบว่า 
ค่าเฉล่ีย ( X ) อยูท่ี่ 4.24 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D) อยูท่ี่ 0.33 ดงันั้น ผูใ้ชร้ะบบมีความพึงพอใจ
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อประโยชน์โดยรวมของคลงัสารสนเทศระบบ แสดงให้
เห็นวา่ เม่ือน าแต่ละหวัขอ้มาผา่นวธีิการทางสถิติเพื่อหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D) พบวา่ ค่าเฉล่ีย ( X ) อยูท่ี่ 4.14 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) อยูท่ี่ 0.38 ดงันั้น ผูใ้ชร้ะบบมี
ความพึงพอใจภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ดงันั้น ในภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบคลงัสารสนเทศประเมิน
โดยกลุ่มตวัอยา่งประเภทนกัศึกษา แสดงใหเ้ห็นวา่ เม่ือน าแต่ละหวัขอ้มาผา่นวิธีการทางสถิติเพื่อหา
ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) พบวา่ มีค่าเฉล่ีย ( X )  อยูท่ี่ 4.15 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D) อยูท่ี่ 0.17  ผูใ้ชร้ะบบมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
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อภิปรายผลการวจัิย 

ผูว้ิจยัพฒันาระบบคลงัจดัเก็บผลงานนกัศึกษา รายวิชาโครงการพิเศษ โดยไดน้ าแนวคิด
เร่ืองคลงัสารสนเทศสถาบนัมาก าหนดเป็นคุณลกัษณะของระบบ และพฒันาตามทฤษฎีวงจรการ
พฒันาระบบ ซ่ึงงานวิจยัน้ีเป็นการพฒันาระบบเพื่อเป็นระบบจดัเก็บและสืบคน้ผลงานนักศึกษา 
โดยระบบใหผู้ใ้ชท่ี้เป็นบุคลากรภายในคณะฯสามารถสืบคน้และเขา้ถึงเอกสารฉบบัเต็ม นกัศึกษาผู ้
ท่ีเป็นเจา้ของผลงานเท่านั้นท่ีสามารถน าผลงานเขา้สู่ระบบได้ ส่วนผูใ้ช้งานทัว่ไปจะอนุญาตให้
คน้หาผลงานแต่ไม่สามารถเขา้ถึงเอกสารฉบบัเตม็ จุดเด่นของระบบน้ีคือการพฒันาระบบให้รองรับ
การจดัเก็บเอกสารมลัติมีเดีย ซ่ึงแตกต่างกบัคลงัสารสนเทศอ่ืนๆท่ีจะเก็บเฉพาะแค่ไฟล์เอกสาร
เท่านั้น โดยคลงัสารสนเทศผลงานนกัศึกษาไดร้วบรวม วีดีโอ รูปภาพ เสียง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลงาน
นกัศึกษาในรายวชิาโครงการพิเศษ เช่น วดีีโอการแสดงผลงานนกัศึกษาท าใหอ้ยูใ่นรูปแบบของลิงก์
เวบ็ไซต ์Youtube ซ่ึงเป็นการช่วยประหยดัพื้นท่ีการจดัเก็บวีดีโอท่ีใชพ้ื้นท่ีในการจดัเก็บเป็นจ านวน
มาก มีการจดัเก็บไฟล์เสียงของผลงานการประพนัธ์เพลงข้ึนมาใหม่ ซ่ึงรายละเอียดของการเก็บ
ขอ้มูลเพลงนั้นไดม้าจากการสอบถามความตอ้งการจากผูใ้ช้ระบบ ไดแ้ก่ อาจารย ์และนกัศึกษาใน
รายวิชาโครงการพิเศษ ท่ีตอ้งการให้ระบบมีการเก็บขอ้มูลท่ีเน้นไปทางดา้นรายละเอียดทางดา้น
ดนตรีโดยเฉพาะ เช่น เคร่ืองดนตรีท่ีใช ้โนต้ยอ่ยในแต่ละเคร่ืองดนตรี โนต้เพลงรวม แนวคิดในการ
ประพนัธ์เพลง  ยุคเพลงท่ีแสดง สไตล์เพลง คียเ์พลง ส่ิงท่ีส าคญัจากการรวบรวมรายละเอียดเพลง
เหล่าน้ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของผลงานสร้างสรรค์ให้กบันกัศึกษาไดมี้แรงบนัดาลใจในการสร้างผลงาน 
เพราะเม่ือมีแหล่งรวบรวมผลงานแลว้ นกัศึกษาสามารถเห็นตวัอย่างแล้วน าไปวิเคราะห์ ทดลอง 
จนกระทัง่สามารถต่อยอดให้เกิดผลงานใหม่ๆ ข้ึนได้ ผลท่ีได้จากการประเมินประสิทธิภาพและ
ความพึงพอใจของระบบมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( X  =4.15, S.D = 0.17) ทา้ยท่ีสุดผลจาก
การพฒันาระบบคลงัสารสนเทศผลงานนกัศึกษา จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ในระยะยาวท าให้คณะ 
ดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร เป็นสถาบนัการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงในด้านการผลิตผลงาน
สร้างสรรคท์างดา้นดนตรี และเป็นท่ียอมรับทั้งทางดา้นวชิาการและวงการดนตรี 

 
ข้อจ ากดัในการวจัิย 

1. นโยบายการจดัเก็บและเผยแพร่ผลงานในรายวิชาโครงการพิเศษของแต่ละสาขามี
ความแตกต่างกนั ท าให้การออกแบบระบบเพื่อรองรับการจดัเก็บขอ้มูลเป็นไปดว้ยความยากและ
ซบัซอ้น ท าใหก้ าหนดเขตขอ้มูลของดนตรี การออกแบบฟอร์มน าผลงานเขา้สู่ระบบ ให้เป็นทิศทาง
เดียวกนัจึงเป็นเร่ืองท่ีซบัซอ้น และอาจไม่ตรงกบัส่ิงท่ีนกัศึกษาคน้หา  
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ข้อเสนอแนะ 
ผูว้จิยัแบ่งขอ้เสนอแนะออกเป็น 2 ประเด็น ไดแ้ก่ 
1. ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 

1.1 คณะฯควรมีการก าหนดนโยบายในการก าหนดรูปแบบการจดัเก็บข้อมูลใน
รายวิชาโครงการพิเศษให้มีมาตรฐานใกลเ้คียงกนัและยงัสามารถสะทอ้นการท าผลงานตามสาขา
ของตน กล่าวคือ อาจารยผ์ูส้อนรายวิชาโครงการพิเศษทั้งสามสาขาควรมีการประชุม หารือ โดย
ก าหนดเป็นขอ้ตกลงการส่งผลงาน มีการจดัท าคู่มือการท าสารนิพนธ์ เพื่อให้ผลงานท่ีน ามาจดัเก็บ
ในคลงัสารสนเทศท่ีมีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกนั  

1.2 ควรก าหนดเป็นนโยบายหรือขอ้บงัคบัให้นกัศึกษาทุกคนส่งผลงานผา่นระบบ
เพื่อใหร้ะบบมีความสมบูรณ์ มีผลงานนกัศึกษาครบตามจ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา จึงท าให้ระบบเกิด
ประโยชน์ท่ีเป็นรูปธรรมมากยิง่ข้ึน 

2. ขอ้เสนอแนะส าหรับงานวิจยัในคร้ังต่อไป 
2.1 ระบบควรมีการพฒันาให้มีมิติมากกว่าการจดัเก็บและคน้คืนผลงาน เช่น การ

พฒันาระบบให้มีการจดัเก็บขอ้มูลเชิงสถิติเพื่อสามารถน าขอ้มูลไปศึกษาแนวโนม้ท่ีน าไปสู่การต่อ
ยอดการท าวิจยั การพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนในอนาคต หรือน าเสนอผูบ้ริหารเพื่อเป็น
ขอ้มูลน าไปสู่การตดัสินใจ 

2.2 พฒันาระบบให้มีกลไกการตรวจสอบจ านวนผลงานนกัศึกษาให้สอดคลอ้งกบั
จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาในแต่ละปี รวมไปถึงการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระบบ  

2.3 สามารถขยายฟังก์ชันการท างานให้ครอบคลุมถึงการจดัผลงานสร้างสรรค์
ดนตรีของคณาจารย ์

2.4 พฒันาระบบให้รองรับการใช้งานผ่านทางอุปกรณ์ส่ือสาร เพื่อเป็นการรองรับ
การใชง้านรูปแบบการใชง้านผา่นทางโทรศพัทมื์อถือท่ีมีแนวโนม้การใชง้านเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเคร่ืองมือวจัิย 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเคร่ืองมือวจัิย 

ด้านวทิยาการคอมพวิเตอร์ 
1. รองศาสตราจารย ์ดร.ปานใจ ธารทศันวงศ์ 

ต าแหน่ง คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
2. อาจารย ์ดร.อรวรรณ ชวลิต 

ต าแหน่ง อาจารยป์ระจ าสาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 

ด้านสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 
1. อาจารยส์กนธ์ ม่วงสุน 

ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และอาจารยป์ระจ าสาขาสารสนเทศศาสตร์
และบรรณารักษศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 
ด้านดุริยางคศาสตร์ 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิมพช์นก สุวรรณธาดา 
ต าแหน่ง ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวจิยัและวางแผน และอาจารยป์ระจ าสาขาการแสดงดนตรี                 
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2. อาจารยช์ยับรรฑิต พืชผลทรัพย ์
ต าแหน่ง ผูช่้วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาดนตรีเชิงพาณิชย ์                       
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ภาคผนวก ข  

แบบตรวจสอบความสอดคล้องของแบบสอบถาม  (IOC) 
การพฒันาระบบคลงัสารสนเทศคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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แบบตรวจสอบความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC) 
การพฒันาระบบคลงัสารสนเทศผลงานนักศึกษา คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตอนที ่1  ข้อมูลพืน้ฐานของผู้เช่ียวชาญ 
ช่ือ – นามสกุล     วฒิุการศึกษา............................... 
ต าแหน่งทางวชิาการ    สาขาวชิา   
 
ตอนที ่2 การตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบ 
ค าช้ีแจง 

1. เคร่ืองมือฉบบัน้ีสร้างข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสอบถามความคิดเห็นของท่านในฐานะ
ผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบความเหมาะสมของแบบสอบถาม เร่ืองการพฒันาระบบคลงั
สารสนเทศคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 
2. ขอใหผู้ป้ระเมินท าเคร่ืองหมายลงในช่องวา่งตรงกบัความคิดเห็นของท่าน และไดโ้ปรด

ใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมลงในช่องวา่งทา้ยรายการประเมิน โดยมีเกณฑใ์หค้ะแนนดงัน้ี 
ใหค้ะแนน   +1 หมายถึง มีสอดคลอ้ง 

0  หมายถึง ไม่แน่ใจ 
-1  หมายถึง ไม่มีความสอดคลอ้ง 

 
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูง 

ผูว้จิยั 
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หัวข้อประเมิน คะแนนของผู้เช่ียวชาญคนที่ ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 

การสมคัรสมาชิก  
- ขั้นตอนการสมคัรสมาชิกเขา้ใจง่าย สะดวก ไม่

ซบัซอ้น 
    

- การลงช่ือเขา้ใช ้การแกไ้ขขอ้มูลสมาชิก 
เปล่ียนรหสัผา่น เขา้ใจง่าย สะดวก 

    

การน าผลงานเขา้สู่ระบบ  
- ล าดบัขั้นตอนเขา้ใจง่าย สะดวก ไม่ซบัซอ้น     
- จ านวนขอ้มูลท่ีกรอกในขั้นตอนน าผลงานเขา้สู่

ระบบมีความเหมาะสม  
    

- การออกแบบหนา้จอการน าผลงานเขา้สู่ระบบ
เขา้ใจง่ายและใชง้านสะดวก 

    

- ภาษาท่ีใชมี้ความชดัเจน เขา้ใจง่าย ถูกตอ้งตาม
หลกัดนตรี 

    

การคน้หาผลงาน  
- การออกแบบหนา้จอเขา้ใจง่าย คน้ง่าย     
- ขั้นตอนการคน้หาผลงานกระชบั ไม่ซบัซอ้น     
- ผลลพัธ์จากการคน้หาตรงกบัความตอ้งการ     
- การคน้หาผลงานในรูปแบบ “คน้หาเพิ่มเติม” 

ช่วยใหค้น้หาผลงานไดต้รงความตอ้งการมาก
ข้ึน 

    

ความปลอดภยัของระบบ  
- การลงทะเบียนผูใ้ชมี้ความเหมาะสม     
- ขั้นตอนการเขา้สู่ระบบมีความเหมาะสม     
- การก าหนดสิทธ์ิการเขา้ถึงผลงานมีความ

เหมาะสม 
    

ประโยชน์โดยรวมของคลงัสารสนเทศ  
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หัวข้อประเมิน คะแนนของผู้เช่ียวชาญคนที่ ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 

- ความสามารถในการช่วยสืบคน้งานท่ีเก่ียวขอ้ง
ได ้

    

- ขอ้มูลท่ีไดจ้ากระบบสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ต่อการด าเนินการวิจยั 

    

- เป็นแหล่งรวบรวมผลงานให้นกัศึกษารุ่น
ต่อไปท่ีจะท าผลงานสร้างสรรคใ์นโครงการ
วชิาโครงการพิเศษ 

    

 

ลงช่ือ............................................................................  

(....................................................................................) 

…………../………………………../………………… 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
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ผลการวเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งของ การพฒันาระบบคลงัสารสนเทศผลงานนกัศึกษา 

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ขอ้ท่ี 
คะแนนผูเ้ช่ียวชาญ 

ผลรวม
ของ

คะแนน 

∑R  

IOC 

=
N
∑R  

ผลการ
พิจารณา 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5    
1 1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้
2 1 0 1 1 1 4 0.8 ใชไ้ด ้
3 1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้
4 1 1 0 1 1 4 0.8 ใชไ้ด ้
5 1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้
6 1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้
7 1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้
8 1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้
9 1 0 1 1 1 4 0.8 ใชไ้ด ้

10 1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้
11 1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้
12 1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้
13 1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้
14 1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้
15 1 1 1 1 1 5 1 ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก ค 
แบบสัมภาษณ์กลุ่มผู้ใช้งาน 

การพฒันาระบบคลงัสารสนเทศคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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แบบสัมภาษณ์กลุ่มผู้ใช้งาน 

การพฒันาระบบคลงัสารสนเทศคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
วนั  
เวลา 
สถานท่ี 
หวัขอ้ 
สถานะ               ผูบ้ริหาร                    อาจารย ์                เจา้หนา้ท่ี              นกัศึกษา 

ค าถามท่ี 1 

คุณมีส่วนเก่ียวขอ้ง หรือมีหนา้ท่ีอะไรในการส่งผลงานนกัศึกษาวชิาโครงการพิเศษ 

ค าถามท่ี 2 

การท างานของการส่งผลงานนกัศึกษาวชิาโครงการพิเศษ มีขั้นตอนหรือวธีิการอยา่งไร 

ค าถามท่ี 3 

ปัญหาท่ีพบจากกระบวนการเดิมเป็นอยา่งไร 

ค าถามท่ี 4 

อยากใหร้ะบบใหม่มีลกัษณะอยา่งไร 

ค าถามท่ี 5 

การจดัการลิขสิทธ์ิและนโยบายการเผยแพร่ผลงานนกัศึกษาในรายวชิาโครงการพิเศษ  

ค าถามท่ี 6 

ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ หรือส่ิงท่ีคุณคาดหวงัจากระบบใหม่ คืออะไร 
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ภาคผนวก ง 
แบบประเมินความพงึพอใจต่อระบบคลงัสารสนเทศคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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แบบประเมินคลงัสารสนเทศคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 
ค าช้ีแจง แบบประเมินน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินคลงัสารสนเทศ คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร ประกอบไดด้ว้ยค าถาม 3 ส่วน ไดแ้ก่  
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบประเมิน 
ตอนท่ี 2 ขอ้มูลการประเมินคลงัสารสนเทศ 
ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อระบบคลงัสารสนเทศ 
 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล 
สาขาวชิา 
 สาขาการแสดงดนตรี  สาขาวชิาดนตรีแจส๊  สาขาวชิาดนตรีเชิงพาณิชย ์
 
ตอนท่ี 2 ขอ้มูลการประเมินคลงัสารสนเทศ 

หวัขอ้การประเมิน ระดบัความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

การสมคัรสมาชิก 
- ขั้นตอนการสมคัรสมาชิกเขา้ใจง่าย สะดวก 

ไม่ซบัซอ้น 
     

- การลงช่ือเขา้ใช ้การแกไ้ขขอ้มูลสมาชิก 
เปล่ียนรหสัผา่น เขา้ใจง่าย สะดวก 

     

การน าผลงานเขา้สู่ระบบ 
- ล าดบัขั้นตอนเขา้ใจง่าย สะดวก ไม่ซบัซอ้น      
- จ านวนขอ้มูลท่ีกรอกในขั้นตอนน าผลงาน

เขา้สู่ระบบมีความเหมาะสม  
     

- การออกแบบหนา้จอการน าผลงานเขา้สู่
ระบบเขา้ใจง่ายและใชง้านสะดวก 

     

- ภาษาท่ีใชมี้ความชดัเจน เขา้ใจง่าย ถูกตอ้ง
ตามหลกัดนตรี 
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หวัขอ้การประเมิน ระดบัความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

การคน้หาผลงาน 
- การออกแบบหนา้จอเขา้ใจง่าย คน้ง่าย      
- ขั้นตอนการคน้หาผลงานกระชบั ไม่ซบัซอ้น      
- ผลลพัธ์จากการคน้หาตรงกบัความตอ้งการ      
- การคน้หาผลงานในรูปแบบ “คน้หาเพิ่มเติม” 

ช่วยใหค้น้หาผลงานไดต้รงความตอ้งการ
มากข้ึน 

     

ความปลอดภยัของระบบ 
- การลงทะเบียนผูใ้ชมี้ความเหมาะสม      
- ขั้นตอนการเขา้สู่ระบบมีความเหมาะสม      
- การก าหนดสิทธ์ิการเขา้ถึงผลงานมีความ

เหมาะสม 
     

ประโยชน์โดยรวมของคลงัสารสนเทศ 
- ความสามารถในการช่วยสืบคน้งานท่ี

เก่ียวขอ้งได ้
     

- ขอ้มูลท่ีไดจ้ากระบบสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ต่อการด าเนินการวิจยั 

     

- เป็นแหล่งรวบรวมผลงานให้นกัศึกษารุ่น
ต่อไปท่ีจะท าผลงานสร้างสรรคใ์นโครงการ
วชิาโครงการพิเศษ 

     

 
ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อระบบคลงัสารสนเทศ 
…………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก จ 
คู่มือการใช้งานระบบคลงัสารสนเทศผลงานนักศึกษา คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร
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คู่มือการใช้งานระบบคลงัสารสนเทศผลงานนักศึกษา คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 ระบบคลงัสารสนเทศผลงานนกัศึกษา คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร จดัท า
ข้ึนเพื่อให้มีระบบคลงัสารสนเทศท่ีจดัเก็บขอ้มูลผลงานนกัศึกษาวิชาโครงการพิเศษท่ีเป็นระบบ
ครบถว้น  นกัศึกษาผูท่ี้เป็นเจา้ของผลงานสามารถน าผลงานเขา้สู่ระบบไดด้ว้ยตนเอง และมีแหล่ง
จดัเก็บและสืบคน้ท่ีผูใ้ช้สามารถสืบคน้ขอ้มูลไดจ้ากระบบ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการวิจยัและ
สร้างผลงานในโครงการวชิาโครงการพิเศษ โดยคู่มือการใชง้านระบบมีดงัต่อไปน้ี 
 

1. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการพฒันาระบบ 

 ระบบคลงัสารสนเทศคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากรพฒันาระบบตามขั้นตอน 
System Development Life Cycle (SDLC)  โดยมีเคร่ืองท่ีใชเ้คร่ืองพฒันาระบบดงัต่อไปน้ี  
 Yii Framework เป็นโปรแกรมส าหรับการพฒันาระบบ 
 PHP  เป็นภาษาสคริปตท่ี์ใชใ้นการพฒันาแอปพลิเคชนั 
 Apache เป็นซอฟตแ์วร์เวบ็เซิร์ฟเวอร์ 
 MySQL เป็นซอฟตแ์วร์ระบบฐานขอ้มูล 

2. ผู้ใช้ระบบ 

 ระบบคลงัสารสนเทศผลงานนกัศึกษา คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร อนุญาต
ให้ผูใ้ชท้ ัว่ไปสามารถสืบคน้ และดูผลงาน ได ้แต่ไม่อนุญาตให้ท าการคดัลอกผลงาน ดาวน์โหลด
เอกสารฉบบัเตม็ ดงันั้น เพื่อการเขา้ใชร้ะบบมีความปลอดภยั โดยการก าหนดสิทธ์ิการเขา้ถึงผลงาน
มีความเหมาะสม โดยให้ผูดู้แลระบบก าหนดช่ือและรหสัผ่านให้กบั บุคลากรคณะดุริยางคศาสตร์ 
ไดแ้ก่ อาจารย ์นกัศึกษา และเจา้หนา้ท่ี บุคลากรท่ีตอ้งการเขา้ใชร้ะบบสามารถติดต่อขอรับช่ือผูใ้ช้
และรหสัผา่น 
 ระบบแบ่งผูใ้ชอ้อกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 1. ผูดู้แลระบบ และ 2. ผูใ้ชร้ะบบ  

 1. ผูใ้ชร้ะบบ คือ ผูท่ี้มีความตอ้งการใชร้ะบบคลงัสารสนเทศคณะดุริยางคศาสตร์ สามารถ
แบ่งผูใ้ชอ้อกเป็น 2 กลุ่ม  คือ 1.ผูใ้ชท้ ัว่ไป และ 2.สมาชิก 
 1.1 ผูใ้ชท้ ัว่ไป คือ ผูท่ี้สนใจเขา้ใชร้ะบบแต่ไม่ไดเ้ป็นบุคลากรภายใน 
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คณะดุริยางคศาสตร์ 
  1.2 สมาชิก ไดแ้ก่ อาจารย ์ และนกัศึกษา ภายในคณะดุริยางคศาสตร์จะตอ้งสมคัร
สมาชิก และใชร้ะบบผา่นการลงช่ือเขา้ใชร้ะบบ 
 2. ผูดู้แลระบบ คือ เจา้หนา้ท่ีท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบการจดัการเอกสารในคลงัสารสนเทศ มี
สิทธ์ิในการใชง้านไดด้งัน้ี 
 
 

 
 
ภาพท่ี 1  แผนผงัแสดงการใชง้านระบบโดยแบ่งตามสิทธ์ิของผูใ้ช้
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3. เมนูการใช้งาน 

 ระบบคลงัสารสนเทศผลนกัศึกษา คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร พฒันาใหมี้
การใชง้านมีทั้งส้ิน 6 ระบบ ไดแ้ก่ 

1. ระบบคน้หาเอกสาร 
 1.1 การคน้หาทัว่ไป 
 1.2 การคน้หาเพิ่มเติม 
 1.3 การคน้หาจากคลงัผลงาน 
 1.4 การเขา้ถึงเอกสารฉบบัเต็ม 

2.ระบบสมาชิก 
2.1 การเขา้ใชร้ะบบ 
2.2 การเปล่ียนรหสัผา่น 
2.3 การเพิ่มสมาชิก 
2.4 การแกไ้ขขอ้มูลสมาชิก 
2.5 การลบสมาชิก 
2.6 การดูรายละเอียดสมาชิก  

3.ระบบจดัการคลงัเอกสาร 
3.1 การลงช่ือเขา้ใชเ้พื่อแกไ้ขเอกสาร 
3.2 การแกไ้ขเอกสารของตนเอง 
3.3 การลบเอกสาร 
3.4 การดูรายละเอียดเอกสาร 

4.ระบบจดัการตวัเลือกในรายการ 
 4.1 เพิ่มประเภทตวัเลือก 
 4.2 การแกไ้ขตวัเลือก 
 4.3 การลบตวัเลือก 
 4.4 การดูรายละเอียดตวัเลือก 

 5. การน าผลงานเขา้สู่ระบบ 
 6.  การจดัการหนา้เวบ็เพจ 
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  6.1 การเพิ่มหนา้เวบ็เพจ 
  6.2 การแกไ้ขหนา้เวบ็เพจ 
  6.3 การลบหนา้เวบ็เพจ 
  6.4 การดูรายละเอียดหนา้เวบ็เพจ 

 
ระบบเหล่าน้ีมีการจ ากดัสิทธ์ิการเขา้ถึงขอ้มูล โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
ตาราง  1 รายละเอียดการเขา้ใชสิ้ทธ์ิแต่ละระบบในคลงัสารสนเทศผลงานนกัศึกษา  

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ระบบ เจา้หนา้ท่ี อาจารย ์ นกัศึกษา บุคคล

ทัว่ไป 
1. ระบบคน้หาเอกสาร     
 1.1 การคน้หาทัว่ไป     
 1.2 การคน้หาเพิ่มเติม     
 1.3 การคน้หาจากคลงัผลงาน     

1.4 การเขา้ถึงเอกสารฉบบัเต็ม     
2.ระบบสมาชิก     

2.1 การเขา้ใชร้ะบบ     
2.2 การเปล่ียนรหสัผา่น     

     2.3 การเพิ่มสมาชิก     
 2.4 การแกไ้ขขอ้มูลสมาชิก     
     2.5 การลบสมาชิก     
 2.6 การดูรายละเอียดสมาชิก      
3.ระบบจดัการคลงัเอกสาร     

3.1 การลงช่ือเขา้ใชเ้พื่อแกไ้ขเอกสาร     
3.2 การแกไ้ขเอกสารของตนเอง     
3.3 การลบเอกสาร     
3.4 การดูรายละเอียดเอกสาร     
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ระบบ เจา้หนา้ท่ี อาจารย ์ นกัศึกษา บุคคล
ทัว่ไป 

4.ระบบจดัการตวัเลือกในรายการ     
 4.1 เพิ่มประเภทตวัเลือก     
 4.2 การแกไ้ขตวัเลือก     
 4.3 การลบตวัเลือก     
 4.4 การดูรายละเอียดตวัเลือก     
5. ระบบน าผลงานเขา้สู่ระบบ     
6. การจดัการหนา้เวบ็เพจ     

6.1 การเพิ่มหนา้เวบ็เพจ     
6.2 การแกไ้ขหนา้เวบ็เพจ     
6.3 การลบหนา้เวบ็เพจ     
6.4 การดูรายละเอียดหนา้เวบ็เพจ     
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1. ระบบค้นหาเอกสาร 

 1.1 การค้นหาทัว่ไป 

 การคน้หาทัว่ไปเป็นการสืบคน้โดยการใชค้  าคน้ทัว่ไปและคน้หาโดยไม่ระบุเขตขอ้มูล 

 
ภาพท่ี 1 ภาพตวัอยา่งการใชเ้คร่ืองมือการคน้หาทัว่ไป 
 ผูใ้ชทุ้กประเภทสามารถเขา้ใชก้ารคน้หาทัว่ไป โดยการใส่ค าคน้ลงในช่องวา่งบริเวณ

ดา้นบนของหนา้จอระบบ จากนั้นคลิกท่ีค าวา่  
 

 
ภาพท่ี 2 ภาพตวัอยา่งผลลพัธ์การใชก้ารคน้หาทัว่ไป 
 ภาพตวัอยา่งการใชเ้คร่ืองมือคน้หาทัว่ไปโดยตวัอยา่งใชค้  าวา่ “Jazz Recital” ระบบจะ
แสดงผลลพัธ์ท่ีเก่ียวกบัค าคน้ โดยแสดง ปีพ.ศ. ช่ือผลงาน สาขาวชิา เคร่ืองดนตรีเอก และเจา้ของ
ผลงาน ตามล าดบั 
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 1.2 การค้นหาเพิม่เติม 
 การคน้หาเพิ่มเติม คือ การป้อนค าคน้และเลือกระบุขอบเขตหรือเง่ือนไขของการสืบคน้
ไดม้ากกวา่ 1 ชุด จะท าใหผ้ลการสืบคน้ท่ีไดมี้ความถูกตอ้ง แม่นย  า และตรงกบัความตอ้งการของ
ผูใ้ชม้ากกวา่การสืบคน้แบบการคน้หาทัว่ไป 

 
ภาพท่ี 3 ภาพตวัอยา่งการใชเ้คร่ืองมือการคน้หาเพิ่มเติม 
 ผูใ้ชทุ้กประเภทสามารถเขา้ใชก้ารคน้หาเพิ่มเติม เป็นการใชเ้คร่ืองมือเพื่อการคน้หาขอ้มูล

โดยใส่ค าคน้ลงและระบุเขตขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้ เร่ิมตน้การคน้โดยคลิกท่ีค าวา่  
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ภาพท่ี 4 ภาพตวัอยา่งการใส่ค าคน้ในเคร่ืองมือการคน้หาเพิ่มเติม 
 เม่ือคลิกท่ีค าวา่ “คน้หาเพิ่มเติม” แลว้ หนา้จอระบบจะปรากฏช่องใหใ้ส่ค าคน้ และ
สามารถเลือกเขตขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้ ไดแ้ก่ ทุกเขตขอ้มูล ช่ือผลงาน ช่ือเจา้ของผลงาน เคร่ืองดนตรี
เอก และค าส าคญั นอกจากน้ียงัสามารถเลือกเง่ือนไขเพิ่มเติมวา่ตอ้งการให้ระบุสาขาวชิา ประเภท
งาน และ ปีพ.ศ. ไดอี้กดว้ย 

 1.3 การค้นหาจากคลงัผลงาน 

 เป็นการสืบคน้ขอ้มูลโดยวิธีการแบ่งหมวดหมู่ เพื่อให้ผูใ้ช้ไดดู้ผลงานโดยท่ีไม่ตอ้งใส่
ค าคน้ 
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ภาพท่ี 5 ภาพตวัอยา่งการใชเ้คร่ืองมือการคน้หาคลงัผลงาน 
 ผลงานตามประเภทสาขาวิชามีทั้งส้ิน 3 หมวดหมู่ ไดแ้ก่ สาขาการแสดงดนตรี สาขาวิชา
ดนตรีแจ๊ส และสาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ การคน้หาแบบน้ีจะช่วยในกรณีท่ีผูใ้ช้ไม่รู้ว่าจะตอ้งใช้
ค  าคน้อะไร หรือตอ้งการดูภาพรวมของผลงานในแต่ละสาขาวชิา 
 

 
ภาพท่ี 6 ภาพตวัอยา่งผลการสืบคน้หาคลงัผลงานโดยเลือกจากผลงานของกลุ่มสาขาการแสดง
ดนตรี 
 ผลงานจากการใชเ้คร่ืองคน้หาคลงัผลงานจะปรากฎรายการท่ีอยูใ่นคลงัตามหมวดหมู่ท่ี
เลือกคน้ โดยจะ ปีพ.ศ. ช่ือผลงาน สาขาวชิา เคร่ืองดนตรีเอก  และเจา้ของผลงาน ตามล าดบั 

2.ระบบสมาชิก 

 2.1 การเข้าใช้ระบบ 
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 ในการเขา้สู่ระบบเพื่อใช้งานระบบคลงัสารสนเทศ ผูใ้ช้สามารถลงช่ือเขา้ใช้ระบบโดย
การลงช่ือผูใ้ช้และรหสัผา่นท่ีไดรั้บจากผูดู้แลระบบ ระบบจะอนุญาตให้ผูท่ี้เป็นบุคลากรของคณะ             
ดุริยางคศาสตร์เขา้ใชร้ะบบเท่านั้น 

 
 
ภาพท่ี 7  ภาพตวัอยา่งการเขา้ใชร้ะบบส าหรับผูใ้ชท่ี้เป็นบุคลากร 
 ผูใ้ชแ้ต่ละประเภทจะมีช่ือผูใ้ชด้งัต่อไปน้ีน้ี 
 เจา้หนา้ท่ี ก าหนดช่ือผูใ้ชเ้ป็นช่ือจริงเป็นภาษาองักฤษ ตวัอยา่งเช่น Passara 
 อาจารย ์ก าหนดช่ือผูใ้ชเ้ป็นช่ือจริงเป็นภาษาองักฤษ ตวัอยา่งเช่น Kittitach 
 นกัศึกษา ก าหนดช่ือผูใ้ชเ้ป็นรหสันกัศึกษา ตวัอยา่งเช่น 10550099 
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ภาพท่ี 8 ภาพตวัอยา่งแสดงหนา้จอของผูดู้แลระบบหลงัจากเขา้ใชร้ะบบเรียบร้อยแลว้ 
 ผูดู้แลระบบสามารถเขา้ใชง้านโดยเร่ิมจากเขา้หนา้เวบ็เพจ เขา้สู่ระบบโดยการใส่ช่ือผูใ้ช้
และรหสั โดยหนา้จอจะปรากฏเมนูดงัต่อไปน้ี 
 1. เปล่ียนรหสัผา่น 
 2. ระบบสมาชิก เป็นการจดัการขอ้มูลสมาชิกในระบบคลงัสารสนเทศ ไดแ้ก่ การเพิ่ม ลบ 
คน้หา ดูรายละเอียด และแกไ้ขขอ้มูลสมาชิก 
 3. ระบบจดัการคลงัเอกสาร เป็นการจดัการสารสนเทศท่ีอยูใ่นคลงั ผูดู้แลระบบสามารถ
จดัการเอกสารแทนหน้าท่ีของผูท่ี้เป็นเจา้ของผลงาน ได้แก่ การแกไ้ขรายละเอียด การลบผลงาน 
การคน้หาผลงาน 
 4. ระบบจดัการตวัเลือกในรายการ เป็นการจดัการตวัเลือกในรายละเอียดผลงานในระบบ 
ไดแ้ก่ การเพิ่ม การลบ การแกไ้ข 
 5. จดัการขอ้มูลหน้าในเพจ คือการจดัการขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้เก่ียวขอ้งสารสนเทศใน
ระบบ ไดแ้ก่ ขอ้มูล ติดต่อเรา นโยบาย ลิขสิทธ์ิ  
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ภาพท่ี 9 ภาพตวัอยา่งแสดงหนา้จอการเขา้ใชร้ะบบโดยผูดู้แลระบบ  

เมนูระบบสมาชิกเป็นการจดัการขอ้มูลสมาชิกในระบบคลงัสารสนเทศ  ไดแ้ก่ การเพิ่ม 
ลบ คน้หา ดูรายละเอียด และแกไ้ขขอ้มูลสมาชิก มีการใชต้วักรองเพื่อใหก้ารคน้หาขอ้มูลสมาชิกได้
รวดเร็ว มีการใชส้ัญลกัษณ์แทนการใชข้อ้ความเพื่อลดการใชพ้ื้นท่ีหนา้จอ  

 หมายถึง ดูรายละเอียดขอ้มูลสมาชิก 

 หมายถึง การแกไ้ขขอ้มูลสมาชิก 

 หมายถึง การลบขอ้มูลสมาชิก 
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ภาพท่ี 10 ภาพตวัอยา่งแสดงหนา้จอของอาจารยห์ลงัจากเขา้ใชร้ะบบเรียบร้อยแลว้ 
 อาจารยเ์ขา้ใชง้านโดยเร่ิมจากเขา้หนา้เวบ็เพจ เขา้สู่ระบบโดยการใส่ช่ือผูใ้ชแ้ละรหสั และ
สามารถเขา้ใชร้ะบบ โดยหนา้จอจะปรากฏเมนูดงัต่อไปน้ี 
 1. เปล่ียนรหสัผา่น  

 
ภาพท่ี 11 ภาพตวัอยา่งแสดงหนา้จอของนกัศึกษาหลงัจากเขา้ใชร้ะบบเรียบร้อยแลว้ 
 นกัศึกษาเขา้ใชง้านโดยเร่ิมจากเขา้หนา้เวบ็เพจ เขา้สู่ระบบโดยการใส่ช่ือผูใ้ชแ้ละรหสั 
และสามารถเขา้ใชร้ะบบ โดยหนา้จอจะปรากฏเมนูดงัต่อไปน้ี 
 1. น าผลงานเขา้สู่ระบบ  
 2. เปล่ียนรหสัผา่น 
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 2.2 การเปลีย่นรหัสผ่าน 

รหสัผา่น คือ รหสัท่ีผูดู้แลระบบก าหนดให้ผูใ้ชเ้ขา้ระบบ ผูใ้ชส้ามารถเปล่ียนดว้ยตนเอง
ภายหลงัได ้ ระบบได้ถูกออกแบบให้มีใช้รหัสผ่านในรูปแบบการเขา้รหัสทางเดียว (One-way 
encryption) ดว้ยขนาด 128 bits (16 bytes) ผลลพัธ์ท่ีไดโ้ดยปกติจะถูกแสดงผลในรูปแบบ เลขฐาน 
16 จ  านวน 32 หลกั ตามมาตรฐาน (RFC 1321), MD5 ถูกน าไปใชง้านอยา่งกวา้งขวางในดา้นความ
ปลอดภยั และยงัรวมถึงการใชง้านในการตรวจสอบความถูกตอ้งของไฟล์  (Sheroku, 2009)  ดงันั้น
ผูดู้แลระบบจะสามารถเปล่ียนแปลงรหสัผา่นไดเ้ฉพาะของตนเท่านั้น  ไม่สามารถมองเห็นรหสัผา่น
ของสมาชิกอ่ืนๆ กรณีท่ีสมาชิกตอ้งการเปล่ียนรหสัผ่าน หรือลืมรหสัผา่น ผูใ้ช้ระบบจะตอ้งเขา้ไป
ระบบสมาชิก จากนั้นจึงเขา้ใชร้ะบบสมาชิกท่านนั้นเพื่อเขา้ไปก าหนดรหสัผา่นใหม่ 
 

 
ภาพท่ี 12 ภาพตวัอยา่งแสดงหนา้จอการเปล่ียนรหสัผา่น  
 ผูใ้ชท่ี้เป็นบุคลากรของคณะฯสามารถเปล่ียนรหสัดว้ยตนเองได ้โดยการใส่รหสัผา่นเดิม 
ใส่รหสัผา่นใหม่ และยนืยนัรหสัผา่นใหม่  
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2.3 การเพิม่สมาชิก 

ผูดู้แลระบบเท่านั้นท่ีมีสิทธ์ิเพิ่มสมาชิก ซ่ึงสามารถกระท าไดใ้นระบบสมาชิกซ่ึงอยูเ่มนู 
ดา้นซา้ยมือ การเพิ่มสมาชิกในระบบไดโ้ดยการเพิ่มขอ้มูลรายละเอียดของสมาชิกในระบบ โดย

คลิกท่ีสัญลกัษณ์ ซ่ึงอยูใ่ตล่้างค าวา่ “ขอ้มูลสมาชิก” มีผูใ้ชท้ ั้งหมด 3 
ประเภท ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ี อาจารย ์และนกัศึกษา 
 

 
ภาพท่ี 13 ภาพตวัอยา่งแสดงหนา้จอขั้นตอนการเพิ่มช่ือผูใ้ชร้ะบบ 
  
 ผูดู้แลระบบจะใส่รายละเอียดของผูใ้ชร้ะบบดงัต่อไปน้ี 
 1. เพิ่มผูใ้ช ้
 1. ช่ือผูใ้ช ้คือ ช่ือที่ใชใ้นการระบบซ่ึงแตกต่างตามประเภทผูใ้ช ้ 

 เจา้หนา้ท่ี ก าหนดช่ือผูใ้ชเ้ป็นช่ือจริงเป็นภาษาองักฤษ ตวัอยา่งเช่น Passara 
 อาจารย ์ก าหนดช่ือผูใ้ชเ้ป็นช่ือจริงเป็นภาษาองักฤษ ตวัอยา่งเช่น Kittitach 
 นกัศึกษา ก าหนดช่ือผูใ้ชเ้ป็นรหสันกัศึกษา ตวัอยา่งเช่น 10550099 
2. รหสัผา่น  

 3.ช่ือ คือ ช่ือจริงของผูใ้ช้ 
 4. นามสกุล คือ นามสกุลจริงของผูใ้ช้ 
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 5.ประเภทของผูใ้ช ้คือ ประเภทของสมาชิก ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ี อาจารย ์นกัศึกษา 
 4. สาขาวชิา คือ สาขาวชิาท่ีผูใ้ชส้ังกดัอยู ่ระบุเฉพาะผูใ้ชป้ระเภท อาจารยแ์ละนกัศึกษา 
 5. เคร่ืองดนตรีเอก คือ วชิาเอกของนกัศึกษา ระบุเฉพาะผูใ้ชป้ระเภทนกัศึกษา 
 

 2.4  การแก้ไขข้อมูลสมาชิก 

ผูดู้แลระบบแกไ้ขขอ้มูลสมาชิกดว้ยการคลิกท่ีเคร่ืองหมาย  และคลิกท่ีช่องขอ้มูลท่ี
ตอ้งการจะแกไ้ข 

 2.5  การลบข้อมูลสมาชิก  

ผูดู้แลระบบสามารถลบขอ้มูลสมาชิกดว้ยการคลิกท่ีเคร่ืองหมาย  

 2.6  การดูข้อมูลสมาชิก 

ผูดู้แลระบบสามารถดูรายละเอียดสมาชิกดว้ยการคลิกท่ีเคร่ืองหมาย  
 

3. ระบบจัดการคลงัเอกสาร 

 เป็นการจดัการสารสนเทศท่ีอยู่ในคลงั ผูดู้แลระบบสามารถจดัการเอกสารแทนผูท่ี้เป็น
เจา้ของผลงาน ไดแ้ก่ การแกไ้ขรายละเอียด การลบผลงาน การคน้หาผลงาน มีการใชส้ัญลกัษณ์ รูป
ดวงตา หมายถึง ดูรายละเอียดผลงาน และรูปถงัขยะ หมายถึง ลบผลงาน นอกจากน้ี ระบบจดัการ
เอกสารสามารถเขา้ไปแกไ้ขผลงานท่ีอยู่ในระบบไดด้ว้ยการลงช่ือเขา้ใช้เจา้ของผลงานท่ีตอ้งการ
แกไ้ขก่อน  
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ภาพท่ี 14 ภาพตวัอยา่งแสดงหนา้จอการเขา้ใชเ้มนูระบบจดัการคลงัเอกสาร 

ผูดู้แลระบบสามารถแกไ้ขเอกสารผลงาน ลบเอกสาร และดูรายละเอียดเอกสาร 
โดยมีสัญลกัษณ์ดงัต่อไปน้ี 

หมายถึง การแกไ้ขเอกสารโดยการลงช่ือเขา้ใชแ้ทนเจา้ของผลงาน 

 หมายถึง ดูรายละเอียดเอกสาร 

 หมายถึง การลบเอกสาร 
 

 3.1 การลงช่ือเข้าใช้เพือ่แก้ไขเอกสาร 

 ผูดู้แลระบบสามารถแกไ้ขเอกสาร โดยการลงช่ือเขา้ใชแ้ทนเจา้ของผลงาน จะกระท าได้

ต่อเม่ือมีผูน้ าผลงานเขา้สู่ระบบแลว้เท่านั้น ผูดู้แลระบบกระท าโดยคลิกท่ีค าวา่  
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 3.2 การแก้ไขเอกสารของตนเอง 

 การแกไ้ขเอกสารของตนเองสามารถท าไดเ้ฉพาะนกัศึกษาท่ีเป็นเจา้ของผลงานตวัเอง
เท่านั้น โดยวธีิการลงช่ือเขา้ใชร้ะบบ จากนั้นจึงคลิกท่ีเมนูดา้นซา้ยค าวา่ “แกไ้ขผลงาน” 

 
ภาพท่ี 15 ภาพตวัอยา่งแสดงหนา้จอหลงัจากลงช่ือเขา้ใชร้ะบบของนกัศึกษา 
 หลงัจากท่ีนกัศึกษาลงช่ือเขา้ใชร้ะบบและน าผลงานเขา้สู่ระบบแลว้ เมนูดา้นซา้ยจากค า
วา่ “น าผลงานเขา้สู่ระบบ” จะเปล่ียนเป็น แกไ้ขผลงาน ผูท่ี้เป็นเจา้ของผลงานสามารถแกไ้ขผลงาน
ไดโ้ดยหลงัลงช่ือเขา้ใชแ้ลว้ 
 

 3.3 การลบเอกสาร 

 ผูดู้แลระบบสามารถลบเอกสารในคลงัโดยคลิกท่ีค าวา่  นกัศึกษาท่ีเป็น
เจา้ของผลงานจะไม่สามารถลบผลงานของตนเองได ้ 

 

 3.4 การดูรายละเอยีดเอกสาร 

 ผูดู้แลระบบสามารถดูรายละเอียดเอกสารในคลงั โดยคลิกท่ี  
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4.ระบบจัดการตัวเลอืกในรายการ 
 

ระบบจดัการตวัเลือกในรายการ เป็นการจดัการตวัเลือกในรายละเอียดผลงานในระบบ 
ไดแ้ก่ การเพิ่ม การลบ การแกไ้ข ตวัเลือกในการน าผลงานเขา้สู่ระบบ ซ่ึงสามารถแกไ้ขรายละเอียด
ตวัเลือกในรายการไดด้งัต่อไปน้ี สาขาวชิา ประเภทผลงาน เคร่ืองดนตรีเอก คียเ์พลงหลกั สไตล์
เพลง เคร่ืองดนตรีท่ีใชใ้นเพลง ค าส าคญั 

 
ภาพท่ี 16 ภาพตวัอยา่งแสดงหนา้จอการใชง้านระบบการจดัการตวัเลือก 
 ผูดู้แลระบบสามารถเพิ่ม แกไ้ข ลบ และดูรายละเอียดตวัเลือก ซ่ึงตวัเลือกเหล่าน้ีจะมีผล
ต่อการน าผลงานเขา้สู่ระบบ ผูดู้แลระบบจะตอ้งเลือกรายการเหล่าน้ีก่อนท าการเปล่ียนแปลงขอ้มูล
ในรายการ  
 1. สาขาวชิา 
 2. ประเภทผลงาน 
 3. เคร่ืองดนตรีเอก 
 4. คียเ์พลงหลกั 
 5. สไตลเ์พลง 
 6. เคร่ืองดนตรีท่ีใชใ้นเพลง 
 7. ค าส าคญั 
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 4.1 เพิม่ประเภทตัวเลอืก 

 
 
ภาพท่ี 17 ภาพตวัอยา่งหนา้จอแสดงหนา้จอการเพิ่มตวัเลือกประเภทผลงาน 

 ผูดู้แลระบบสามารถเพิ่มตวัเลือกรายการ โดยการคลิก  
 

 4.2 การแก้ไขตัวเลอืก 

ผูดู้แลระบบแกไ้ขตวัเลือกดว้ยการคลิกท่ีเคร่ืองหมาย  และคลิกท่ีรายการท่ีตอ้งการ
จะแกไ้ข 

 4.3  การลบตัวเลอืก  

ผูดู้แลระบบสามารถลบขอ้มูลสมาชิกดว้ยการคลิกท่ีเคร่ืองหมาย  

 4.4  การดูรายละเอียดตัวเลอืก 

ผูดู้แลระบบสามารถดูรายละเอียดตวัเลือกดว้ยการคลิกท่ีเคร่ืองหมาย  
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5. ระบบน าผลงานเข้าสู่ระบบ 

 
ภาพท่ี 18  ภาพตวัอยา่งแสดงหนา้จอการเขา้ใชร้ะบบโดยนกัศึกษาหลงัจากมีผลงานในระบบแลว้ 

เม่ือนกัศึกษาเขา้ใชร้ะบบหลงัจากท่ีน าผลงานเขา้สู่ระบบแลว้ เมนูดา้นซา้ยมือจะมีการ
เปล่ียนแปลง จากน าผลงานเขา้สู่ระบบ เป็น แกไ้ขผลงาน  

 

 

ภาพท่ี 19  ภาพตวัอยา่งแสดงหนา้จอการน าผลงานเขา้สู่ระบบของนกัศึกษา 
 

 ระบบการน าผลงานเขา้สู่ระบบ สามารถท าไดเ้ฉพาะนกัศึกษาเท่านั้น ในขั้นแรกหนา้จอ
จะใหน้กัศึกษากรอกช่ือผลงานเขา้สู่ระบบ 
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ภาพท่ี 20 ภาพตวัอยา่งแสดงหนา้จอการน าผลงานเขา้สู่ระบบของนกัศึกษาสาขาการแสดงดนตรี 
                และสาขาวชิาดนตรีแจส๊ หลงัจากใส่ช่ือผลงาน 
 

นกัศึกษาแต่ละสาขาจะมีรูปหนา้จอการใชง้านการน าผลงานเขา้สู่ระบบท่ีแตกต่างกนัไป 
โดยระบบจะอา้งอิงจากขอ้มูลในระบบสมาชิกท่ีไดก้รอกไปตั้งแต่แรก สาขาการแสดงดนตรีและ
สาขาวชิาดนตรีแจส๊ จะถูกก าหนดใหป้ระเภทงานเป็น การแสดงดนตรี (Recital)  เ ท่ า นั้ น 
ส่วนสาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์จะมีตวัเลือกทั้งหมด 4 ตวัเลือก ไดแ้ก่ การประพนัธ์เน้ือร้องและ
ท านอง  การประพนัธ์เพลงสนบัสนุนกิจกรรม การประพนัธ์เพลงประกอบภาพยนตร์ ศิลปะการ
ออกแบบเสียง 
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ภาพท่ี 21  ภาพตวัอยา่งแสดงหนา้จอการน าผลงานเขา้สู่ระบบของนกัศึกษาดนตรีเชิงพาณิชย ์  
                 หลงัจากใส่ช่ือผลงาน 
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6. จัดการข้อมูลหน้าเวบ็เพจ 

 
ภาพท่ี 22 ภาพตวัอยา่งแสดงหนา้จอการท างานจดัการขอ้มูลหนา้เวบ็เพจ 

จดัการขอ้มูลหนา้ในเพจ คือการจดัการขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งสารสนเทศในระบบ 
ไดแ้ก่ ขอ้มูล ติดต่อเรา คือ หน้าแสดงขอ้มูลติดต่อผูดู้แลระบบ นโยบายคือ การช้ีแจงการเผยแพร่
ขอ้มูลและการเขา้ถึงขอ้มูล และลิขสิทธ์ิ คือการประกาศลิขสิทธ์ิผลงานท่ีอยู่ในคลงัสารสนเทศ 
ผูดู้แลระบบเท่านั้นท่ีสามารถ ดูรายละเอียด แกไ้ข และลบหนา้เพจ  

ผูดู้แลระบบแกไ้ขหนา้เพจดว้ยการคลิกท่ีเคร่ืองหมาย  และคลิกท่ีรายการท่ีตอ้งการ
จะแกไ้ข 

ผูดู้แลระบบสามารถลบหนา้เพจดว้ยการคลิกท่ีเคร่ืองหมาย  

และผูดู้แลระบบสามารถดูรายละเอียดหนา้เพจดว้ยการคลิกท่ีเคร่ืองหมาย 
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ภาคผนวก ฉ 
หนังสือน า 
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ภาคผนวก ช  
เกยีรติบัตรการน าเสนอผลงานวจัิย/ผลงานสร้างสรรค์ 
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