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 The purpose of this research 1) to study user requirements. 2) design and develop of footage 
retrieval system. 3) to evaluate the effectiveness and user’s satisfaction of the development of footage 
retrieval system : a case study of Thai Public Broadcasting Service (Thai PBS). The system was 
developed using JAVA language and MySQL database. 
 After the system has completed development, 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 23 people from 3 user groups; Information Technology 
Officer, News Information Center officer, reporter. The results revealed that user’s satisfaction of the 
system was in a high level. The overall mean score equaled to 4.32, the standard deviation were at 0.36 
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บทที่ 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai Public Broadcasting 

Service) หรือ ส.ส.ท. เป็นสื่อสาธารณะที่ไม่แสวงผลก าไรแห่งแรกของประเทศไทย เพ่ือด าเนินการ

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่สนับสนุนการพัฒนาสังคม ที่มีคุณภาพและคุณธรรมบนพ้ืนฐานของ

ความเป็นไทย โดยผ่านทางบริการข่าวสารที่เที่ยงตรง รอบด้าน สมดุล และซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ  

 ไทยพีบีเอสให้การสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสังคมไทยเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยการเป็น

องค์กรหลักและเป็นก าลังส าคัญที่หนุนเสริมแผนงานของ กสทช. ในการปรับเปลี่ยนระบบโทรทัศน์ของ

ประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่สังคมโทรทัศน์ดิจิทัลที่สมบูรณ์ ในปี 2558 ไทยพีบีเอสปรับตัวโครงสร้างองค์กร 

เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การผลิตรายการ และปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการท างานให้มีความคล่องตัวเพ่ือ

เพ่ิมโอกาสและศักยภาพในการแข่งขันในยุคดิจิทัล เพ่ือการต่อสู้และด ารงอยู่ของสื่อสาธารณะให้คู่กับ

สังคมไทย ไทยพีบีเอสด าเนินการผลิตรายการทางด้านข่าวสารสารประโยชน์ทางด้านการศึกษาและ

สาระบันเทิงที่มีสัดส่วนอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพสูง เน้นความหลากหลายในมิติต่างๆ โดยมุ่ง

ด าเนินการอย่างปราศจากอคติทางการเมืองและผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ และยึดถือผลประโยชน์

สาธารณะเป็นส าคัญ (ไทยพีบีเอส , 2559)  

 การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมโทรทัศน์จากอนาล็อกเป็นอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดิจิทัลส่งผลให้

ปริมาณสารสนเทศของไทยพีบีเอส ทั้งข้อมูลที่เป็นข้อความ หรือ รูปภาพ เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและจ านวน

มาก ศูนย์ข้อมูลข่าว สังกัดในส านักข่าว ได้รับผลกระทบโดยตรงในการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ 

เนื่องจากมีจุดประสงค์หลักในการท างานคือ เป็นศูนย์รวมจัดเก็บและให้บริการค้นคืนภาพข่าวที่

ออกอากาศภายในสถานี  เพื่อบริการผู้ใช้ ซึ่งเป็นบุคลากรภายในสถานี ในการน าเสนอข่าวต่อประชาชน  
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และให้บริการบุคลากรและหน่วยงานภายนอก ในการน าไปใช้ประโยชน์ในงานด้านต่างๆ เช่น เป็นสื่อการ

เรียนการสอน   

 ปัจจุบันศูนย์ข้อมูลข่าว มีระบบในการค้นคืนภาพข่าว แบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง คือ โปรแกรม  

นวสารที่สามารถค้นคืนภาพข่าวที่จัดเก็บตั้งแต่ปีพ.ศ.2539 ถึง พ.ศ.2554 และโปรแกรม Invenio ที่

สามารถค้นหาภาพข่าวตั้งแต่ปี พ.ศ.2554-ปัจจุบัน  จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าว ซึ่งเป็น

ผู้ใช้ระบบสืบค้นภาพข่าว พบว่าการค้นคืนภาพข่าวในปัจจุบันยังมีปัญหาไม่สามารถค้นคืนภาพข่าวที่ตรง

กับความต้องการของผู้ใช้ได้ หรือตรงความต้องการของผู้ใช้เพียงบางส่วนเท่านั้น  ในขณะที่มี ภาพข่าวที่

ผู้ใช้ต้องการอยู่ในระบบฐานข้อมูลขององค์กร ซึ่งเกิดจากขั้นตอนในการก าหนดค าค้นของบุคคลากร

ภายในศูนย์ข้อมูลข่าว มีรูปแบบในการก าหนดค าสืบค้นที่แตกต่างกันภายในแต่ละบุคคลและระบบสืบค้น

ที่ใช้งานในปัจจุบันมีข้อจ ากัดในหลายๆด้าน ข้อจ ากัดที่ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุคือ ระบบสืบค้นภาพ

ข่าวทั้ง 2 ระบบ ไม่สามารถดูตัวอย่างภาพข่าวได้ ท าให้ใช้เวลานานในการค้นคืนภาพข่าว ภาพข่าวไม่ตรง

กับความต้องการของผู้ใช้ และเสียเวลาในกระบวนการผลิตข่าวเพ่ือออกอากาศ  ปัญหาดังกล่าวส่งผล

กระทบต่อการท างานขององค์กรในการน าภาพมาแพร่ภาพออกอากาศ เนื่องจากรายการข่าววิทยุและ

โทรทัศน์คุณค่าข่าว (New value) ล าดับแรกๆ จะเน้นที่ความสดใหม่และทันเหตุการณ์ หรือการ

ออกอากาศจะถูกก าหนดไว้แล้วเป็นผังรายการ ผู้สื่อข่าวทั้งวิทยุและโทรทัศน์จึงมักท างานแข่งกับเวลา 

เพ่ือให้ออกอากาศได้รวดเร็วทันใจ และไม่ให้เกิดเหตุการณ์ “ตกข่าว” ขึ้น (สมสุข หินวิมานและ        

คณะ,2554 : 4)   

 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดพัฒนาระบบสืบค้นภาพข่าว โดยการพัฒนาจากข้อเด่นและข้อด้อย

ของระบบค้นคืนภาพข่าวระบบเดิม เพ่ือแก้ปัญหาการค้นคืนภาพข่าวที่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 

ลดเวลาในการท างานของบุคลากร  เนื่องจากระบบจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศจะช่วยในการค้นหา

สารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แม้ว่าสารสนเทศเทศจะมีมากมายเพียงใด ระบบจัดเก็บ

และค้นคืนสารสนเทศจะช่วยค้น คัดเลือกและกลั่นกรองสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพ่ือการใช้ประโยชน์ต่อไป 

(สมชาย วรัญญานุไกร, 2545:5-6)  ทั้งนี้การสืบค้นข้อมูลเพ่ือตอบสนองความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้

ให้มีประสิทธิภาพนั้นสามารถใช้หลักการ 5W+1H คือ ใคร ท าอะไร ท าเมื่อไหร่ ท าที่ไหน ท าท าไม ท า

อย่างไร เพราะการตั้งค าถามจะช่วยให้บุคคลสามารถค้นหาข้อมูลได้ถูกทาง (จันทิมา เขียวแก้ว, 2555) 
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 ผู้วิจัยความคาดหวังว่าหารพัฒนาระบบสืบค้นภาพข่าว จะสามารถท า ให้เกิดประโยชน์ต่อการ

ด าเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นเครื่องมือช่วยในการท างานของบุคลากรศูนย์ข้อมูล

ข่าวในการค้นคืนภาพข่าว ที่ต้องการน าไปเผยแพร่ออกอากาศ  ให้ตรงกับความต้องการ ถูกต้องแม่นย า 

และทันต่อเวลา  ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญของการค้นคืนสารสนเทศและภารกิจหลักขององค์กร 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.1 เพ่ือศึกษาความต้องการของผู้ใช้ 

 1.2 เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบสืบค้นภาพข่าว 

 1.3 เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสืบค้นภาพข่าว 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาและพัฒนาระบบสืบค้นภาพข่าว เพ่ือใช้งานในศูนย์ข้อมูลข่าว 

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย โดยศึกษาความต้องการของผู้ใช้ น าผลมา

วิเคราะห์และออกแบบการพัฒนาระบบสืบค้นภาพข่าว และคัดเลือกภาพเหตุการณ์ในหมวดหมู่ภาพข่า ว 

“ศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง” จ านวน 50 รายการ เพ่ือใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพของระบบสืบค้น

ภาพข่าว ในการค้นคืนภาพข่าว เนื่องจาก ภาพข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง มีจ านวนเพียงพอในการ

ทดสอบประสิทธิภาพของระบบสืบค้นภาพข่าว และเป็นภาพข่าวที่มีเอกลักษณ์  

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ไทยพีบีเอส หมายถึง ชื่อเรียกกิจการโทรทัศน์ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ

แห่งประเทศไทย (Thai Public Broadcasting Service) หรือ ส.ส.ท.    



4 

 

 

 ศูนย์ข้อมูลข่าว หมายถึง ศูนย์รวมจัดเก็บและค้นคืนภาพข่าว เพ่ือบริการผู้ใช้ ซึ่งผู้ใช้หลักคือ 

ผู้สื่อข่าว Thai PBS เพ่ือน าเสนอข่าวต่อประชาชน และให้บริการแก่บุคคลภายนอก เพ่ือน าข้อมูลไปใช้

ประโยชน์ในงานด้านต่างๆ เช่น งานด้านประชาสัมพันธ์ งานด้านกฎหมาย และด้านการเรียนการสอน  

 ข่าว หมายถึง การรายงานข้อเท็จจริง ข้อมูลรายละเอียด และเหตุการณ์ต่างๆ ให้ปรากฏสู่

สาธารณชน โดยเรื่องที่รายงานต้องเป็นสิ่งที่น่าสนใจของประชาชน หรือของผู้รายงาน อาจเป็นสิ่งที่

เกิดข้ึนแล้วในอดีต ก าลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 ภาพข่าว หมายถึง ภาพเหตุการณ์ ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นที่ได้รับการรายงาน เผยแพร่

ออกอากาศให้ประชาชนได้รับรู้  เป็นสิ่งที่คนทั่วไปให้ความสนใจที่เคยเกิดข้ึน ณ ช่วงเวลาหนึ่ง 

 ภาพข่าวศิลปวัฒนธรรม  หมายถึง ภาพที่แสดงถึงสถานการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้น เกี่ยวข้องกับ

ความเจริญงอกงามของอารยธรรมแห่งสังคม สามารถสื่อความหมายของข่าวศิลปวัฒนธรรมได้โดยตรง   

 การค้นคืนสารสนเทศ หมายถึง  การดึงสารสนเทศจากแหล่งภายในและภายนอกเพ่ือให้ผู้ใช้

ได้รับสารสนเทศตามความต้องการ  โดยเป็นระบบที่จัดท าด้วยแรงงานคนและด้วยคอมพิวเตอร์ 

 ระบบค้นคืนภาพข่าว หมายถึง ระบบสืบค้นภาพข่าวภายในศูนย์ข้อมูลข่าว โดยศูนย์ข้อมูลข่าวมี
ระบบในการค้นคืนภาพข่าว แบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง คือ โปรแกรม นวสารที่สามารถค้นคืนภาพข่าวที่ท า
การจัดเก็บตั้งแต่ปีพ.ศ.2539 ถึง พ.ศ.2554 เป็นการค้นคืนภาพข่าวจากฐานข้อมูลในระบบแบบระบบเทป 
BetaCam และ DVCPro และโปรแกรม Invenio ที่สามารถค้นหาภาพข่าวตั้งแต่ปี พ.ศ.2554- ปัจจุบัน 
เป็นการการค้นคืนภาพข่าวจากฐานข้อมูลในระบบไฟล์ภาพ 
 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.1 ได้ศึกษาการพัฒนาระบบสืบค้นภาพข่าว 

 1.2 ได้ระบบสืบค้นภาพข่าวที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 
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บทที่ 2 
 ทฤษฎี  แนวคิด  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบสืบค้นภาพข่าว : กรณีศึกษา องค์การกระจายเสียงและ

แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)” นั้น  ผู้วิจัยจะน าเสนอทฤษฎี  แนวคิด และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ตามล าดับหัวข้อดังต่อไปนี้   

1. ข้อมูลองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) 
 1.1 บริบทขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  

  1.2 ศูนย์ข้อมูลข่าว 
 2. แนวคิดเก่ียวกับข่าวและภาพข่าว 
  2.1 ความหมายและความส าคัญของข่าว 
  2.2 องค์ประกอบคุณค่าข่าว (News Value) 
  2.3 คุณภาพของข่าว (Quality of News) 
  2.4 ประเภทของข่าว 
 3. แนวคิดเก่ียวกับภาพข่าว 
  3.1 ความหมายและความส าคัญของภาพข่าว 
  3.2 คุณภาพของภาพข่าว  
  3.3 ประเภทของภาพข่าว 
  3.4 ภาพข่าวศิลปวัฒนธรรม 
  3.5 หลักการน าเสนอข่าวศิลปวัฒนธรรมของไทยพีบีเอส 
  3.6 เทปบันทึกภาพข่าว 
  3.7 ภาพวิดีโอฟุตเทจ 
 4. การค้นคืนสารสนเทศ 

5. ระบบสารสนเทศ 
6. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบสืบค้นภาพข่าว 
7. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 7.1 งานวิจัยและบทความในประเทศ 
 7.2 งานวิจัยและบทความในต่างประเทศ 
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1. ข้อมูลองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) 
 1.1 บริบทขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

บริบทขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยประกอบไปด้วย 9 
ส่วน คือ 1) ประวัติ 2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ 3) อัตลักษณ์องค์การ 4) โครงสร้างองค์การ 
แต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ประวัติและท่ีมา 
 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai Public Broadcasting 
Service) หรือ ส.ส.ท. ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 โดย พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ในฐานะองค์การสื่อสาธารณะที่ไม่แสวงผลก าไรแห่ง
แรกของประเทศไทย เพ่ือด าเนินการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่สนับสนุนการพัฒนาสังคม 
ที่มีคุณภาพและคุณธรรมบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย โดยผ่านทางบริการข่าวสารที่เที่ยงตรง รอบ
ด้าน สมดุล และซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ  
 ความเป็นอิสระและความเป็นสาธารณะของไทยพีบีเอสได้รับการรองรับภายใต้ พ.ร.บ. 
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการนโยบายที่ผ่านการ
สรรหาโดยกระบวนการที่เป็นอิสระและโปร่งใส เป็นผู้ก าหนดนโยบาย และควบคุมการด าเนินงานของ
ผู้อ านวยการและคณะกรรมการบริหารองค์การฯ ส.ส.ท. มีรายได้จากภาษีสรรพสามิตที่เก็บจากสุรา
และยาสูบ โดยมีรายได้สูงสุดปีงบประมาณละไม่เกิน 2,000 ล้านบาท 

ส.ส.ท. นั้นมีที่มาจากการที่ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรียึดสัมปทานคลื่นความถี่และ
เครื่องส่งโทรทัศน์ช่องสัญญาณระบบยูเอชเอฟออกอากาศช่อง 29 คืนจาก บริษัท ไอทีวี จ ากัด 
(มหาชน) ผู้ได้รับสัมปทานดังกล่าวที่ไม่ช าระค่าสัมปทานและค่าปรับกว่า 97,000 ล้านบาท ดังนั้น 
รัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ซึ่งบริหารราชการแผ่นดินอยู่ในขณะนั้น จึงน า
ช่องสัญญาณนี้มาตั้ง “สถานีโทรทัศน์สาธารณะ” โดยมีกรมประชาสัมพันธ์ด าเนินงานชั่วคราว และ
ต่อมา ส.ส.ท. ก็ได้รับจัดตั้งให้บริหารงานแทน ให้ใช้ชื่อสถานีดังกล่าวว่า “ทีวีไทย” เริ่มออกอากาศ
อย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ส. 2551 หลังจากผ่านการทดลองออกอากาศเป็น
เวลา 1 เดือน 

ก าเนิดขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เริ่มขึ้นเมื่อค าสั่ง
ศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ส.2549 ที่ว่า ไอทีวี ต้องจ่ายค่าสัมปทานกว่า 1 แสนล้าน
บาท โดยลดค่าสัมปทานตั้งแต่ 1 เมษายน 2547-12 ธันวาคม พ.ศ.2549 จากปีละ 1000 ล้านบาท 
เป็น 500 ล้านบาท ต่อปี ศาลปกครองมีค าสั่งว่า ต้องกลับไปจ่ายค่าสัมปทานปีละ 1000 ล้านบาท ต่อ
ปีเหมือนเดิม และต้องปรับผังรายการในช่วงพาร์มไทม์ (19.30 – 21.30 น.) โดยต้องมีสาระร้อยละ 
70 บันเทิงร้อยละ 30 ตั้งแต่ 1 เมษายน 2547 แต่ไอทีวีกลับไปขอเรื่องต่ออนุญาโตตุลาการว่ามีสาระ
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ร้อยละ 50 บันเทิงร้อยละ 50 และหลังจากนั้นทางไอทีวี หาค่าปรับมาจ่ายให้กับส านักปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีไม่ได้ จึงต้องยึดคืนสัมปทานคลื่นความถี่ กลับมาเป็นของรัฐบาล (สปน.) เมื่อวันที่ 7 
มีนาคม 2550 อันเนื่องมาจากกรณีพิพาทเกี่ยวกับสัมปทานและคลื่นความถี่ระหว่างรัฐและบริษัท 
และปัญหาค่าใช้จ่าย โดยรัฐบาบรับกิจการไปด าเนินการแทน และต้องออกอากาศในชื่อใหม่ คือ ทีไอ
ทีวี โดยออกอากาศตั้งแต่ 8 มีนาคม 2550 – 14มกราคม 2551 โดยสีแดงเป็นสีประจ าสถานี
เหมือนเดิม กลางปี พ.ศ.2550 คณะรัฐมนตรีของรัฐบาล พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ และเสียงส่วนมาก
จากการประชุม สนช. ภาคหนึ่ง มีมติให้ทีไอทีวี เป็นทีวีสาธารฯ และต้องร่างพระราชบัญญัติองค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 มีผลบังคับใช้ โดย กรม
ประชาสัมพันธ์ ส านักนายกรัฐมนตรี ได้มีค าสั่ง ที่ 25/2551 ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2551สั่งให้ 
สถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี  ยุติการแพร่ภาพออกอากาศอย่างเป็นทางการ ซึ่ งส านักปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีได้ก ากับดูแลอยู่เป็นการชั่วคราว แล้วเปลี่ยนชื่อสถานีโทรทัศน์พิพาท จาก “ไอทีวี” 
โดยองค์การกระจายเสียงละแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันเดียวกันนั้น 
ได้รับโอนกิจการ อ านาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ คลื่นความถี่ และภาระผูกพันของ
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีมาด าเนินการต่อ ทั้ งนี้  ตามความในมาตรา 57 แห่ง 
พระราชบัญญัติดังกล่าว 
 
 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ 
 วิสัยทัศน์ 
มุ่งม่ันเป็นสถาบันสื่อสาธารณะ ที่สร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรม 
 พันธกิจ 
ด าเนินการผลิตรายการ ให้บริการข่าวสาร ความรู้ สาระบันเทิง ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตาม
ข้อบังคับด้านจริยธรรมขององค์กร เพ่ือเผยแพร่ผ่านสื่อทุกแขนง โดยยึดถือผลประโยชน์สาธารณะ
และความคุ้มค่าเป็นส าคัญ 
 วัตถุประสงค์ 
1. ส่งเสริมการรับรู้และการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมของประชาชน ในการสร้างสังคมประชาธิปไตยท่ี
เป็นธรรม มีความกล้าหาญในการรายงานข่าวสารและเสนอประเด็นโต้เถียง โดยยึดถือประโยชน์
สาธารณะเป็นส าคัญ 
2. เป็นเครื่องมือแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างสติปัญญาและสุขภาวะ แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกระดับ
อายุ ให้เป็นพลเมืองคุณภาพ 
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3. สร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับสุนทรียภาพ
ให้กับสังคม 
4. ส่งเสริมเอกลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม เสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม 
5. สะท้อนความหลากหลายของสังคม เป็นพื้นที่ให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเฉพาะต่างๆ อย่าง
เหมาะสม ทั้งในระดับชุมชนและระดับชาติ 
6. เพ่ือสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ชุมชน ประชาชน และประชาคมโลก 
  
 3. อัตลักษณ์องค์การ 
 องค์ประกอบหลักที่เก่ียวข้องกับอัตลักษณ์องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย ประกอบด้วย 
 3.1 การใช้ชื่อเรียก Thai PBS 
 เดิมกิจการโทรทัศน์ขององค์การ มีชื่อเรียกหลากหลาย ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาความสับสน 
และเพ่ือให้เป็นเอกภาพ คณะกรรมการนโยบายจึงมีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ให้ใช้ชื่อเรียก
กิจการโทรทัศน์ขององค์การเพียงชื่อเดียวคือ Thai PBS โดยเห็นว่าชื่อดังกล่าวมีความเหมาะสมในการ
ขยายการด าเนินงานสู่ระดับภูมิภาค และระดับสากล โดยเฉพาะในอนาคตอันใกล้ซึ่ง ASEAN จะรวม
เป็นประชาคมเดียวในปี 2558 นอกจากนั้น ค าเต็มของชื่อ Thai PBS ยังมีความหมายที่สื่อถึงความ
เป็นสื่อสาธารณะ และเป็นชื่อเดียวกับชื่อองค์การ ที่สามารถให้นานาประเทศเข้าใจได้ 
 3.2 การปรับตราสัญลักษณ์ Thai PBS  
 เพ่ือให้สอดคล้องกับชื่อเรียก Thai PBS จึงได้มีการปรับตราสัญลักษณ์ใหม่ให้ มีความเป็น
เอกลักษณ์เพ่ือใช้งานในลักษณะต่างๆ โดยใช้รูปนกสีส้ม มีตัวอักษรใต้รูปเป็น Thai PBS ดังตัวอย่าง 
โดยสื่อความหมาย ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 1 ภาพตราสัญลักษณ์ Thai PBS 
ทีม่า: ไทยพีบเีอส. ภาพตราสัญลักษณ์ Thai PBS. เข้าถึงเมื่อ 17 มิถุนายน 2560 . เข้าถึงได้จาก 
 http://org.thaipbs.or.th/organization/symbol,2560 
 

http://org.thaipbs.or.th/organization/symbol
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รูปนก หมายถึง  
     เสรีภาพที่ปราศจากการครอบง า 

การบินขึ้นสู่ที่สูง ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการด าเนินงาน 
ความมีชีวิต ซึ่งหมายถึงประชาชนในสังคม 
เครื่องหมายเชื่อมโยงระหว่างองค์การกับประชาชน 

 
สีส้ม หมายถึง  
อรุณรุ่งแห่งความหวัง ความรุ่งโรจน์และความสุขของประชาชน 
 
Thai PBS หมายถึง ชื่อองค์การ (Thai Public Broadcasting Service) ซึ่งใช้เป็นชื่อของสถานี 
  
 3.3 การใช้ค าขยายส่งเสริมอัตลักษณ์ (Tag Line) 
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นในการด าเนินงานของ Thai PBS จึงก าหนดให้ใช้
ค าขยายอัตลักษณ์ โดยใช้ค าว่า 
 
                      
     

ภาพที่ 2  ภาพ Tag Line  
ที่มา: ไทยพีบีเอส. ภาพ Tag Line. เข้าถึงเมื่อ 17 มิถุนายน 2560 . เข้าถึงได้จาก  
        http://org.thaipbs.or.th/organization/symbol,2560 

 
 
 3.4 งานกราฟิกหน้าจอใหม่ 
ฝ่ายกราฟฟิก ส านักโทรทัศน์ ได้จัดท ากราฟิกหน้าจอให้ มีความทันสมัย โดดเด่น และมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และเพ่ือใช้งานในการส่งเสริมรายการต่างๆ เช่น Station ID, Listing, 
Programme Promotion, Graphic Templates for News Presentation ฯลฯ เป็นต้น 

 
 
 
 
 

http://org.thaipbs.or.th/organization/symbol
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4. โครงสร้างองค์การ 
โครงสร้างองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2557 

 

 

ภาพที่ 3 ภาพโครงสร้างองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ  
ที่มา: ไทยพีบีเอส. ภาพโครงสร้างองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ. เข้าถึงเมื่อ 17 
     มิถุนายน 2560 . เข้าถึงได้จาก http://org.thaipbs.or.th/structure,2560 

 
 

 

http://org.thaipbs.or.th/structure
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1.2 ศูนย์ข้อมูลข่าว 
1. ที่มาและความส าคัญของศูนย์ข้อมูลข่าว 
ศูนย์ข้อมูลข่าว สังกัดในส านักข่าว มีจุดประสงค์หลักในการท างาน คือ เป็นศูนย์รวมจัดเก็บ

และค้นคืนภาพข่าว เพ่ือบริการผู้ใช้ ซึ่งผู้ใช้หลักคือ ผู้สื่อข่าว Thai PBS เพ่ือน าเสนอข่าวต่อประชาชน 
และให้บริการแก่บุคคลภายนอก เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในงานด้านต่างๆ เช่น งานด้าน
ประชาสัมพันธ์ งานด้านกฎหมาย และด้านการเรียนการสอน 

โดยแรกเริ่มศูนย์ข้อมูลข่าวเก็บภาพข่าวในรูปแบบอนาล็อก (Analog) เก็บบันทึกภาพข่าวใน
ลักษณะม้วนเทป BETACAM สามารถบันทึกภาพได้ประมาณ 1 ชั่วโมง ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นเทป
DVCPRO สามารถบันทึกภาพได้ประมาณ 2 ชั่วโมง โดยศูนย์ข้อมูลข่าวจ าแนกภาพที่เก็บเป็น 2 
ลักษณะคือ ภาพเฉพาะบรรยากาศ หรือ Footage และภาพที่ออกอากาศ หรือ On-Air ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2554 เกิดเทคโนโลยี HD (High-Definition) โดยเก็บภาพในเทป LTO ซึ่งเทป LTO เป็น
เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยให้การท างานสะดวกขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลไม่ต้องเดินไปหาม้วนเทป แต่ 
LTO จะใช้ระบบฐานข้อมูลเข้ามาช่วยในการค้นหาไฟล์ และ ID ของภาพข่าว 

2. บทบาทและหน้าที่ของศูนย์ข้อมูลข่าว 
 2.1 ให้บริการจัดเก็บและค้นคืนภาพข่าวเพ่ือน าไปใช้ประกอบการท าข่าวแก่บุคลากรภายใน
 2.2 ให้บริการท าส าเนาภาพข่าว เพ่ือใช้ในการอ้างอิงการท างานแก่บุคลากรภายใน และ
บุคคลภายนอก 
 2.3 ให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลข่าว เพ่ือใช้ประกอบการท างาน หรือการท าวิจัย แก่บุคลากร
ภายใน และบุคคลภายนอก  
 2.4 จัดท าฐานข้อมูลบุคคลส าคัญของสาขาวิชาต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ประกอบการท าข่าว 
 2.5 งานดิจิไทซ์ภาพข่าว (Digitize) เป็นการแปลงภาพข่าวเก่า ซึ่งอยู่ในรูปแบบม้วนเทปและ
ม้วนวีดิโอ เบต้าแคม (BETACAM) และ ดีวีซีโปร (DVCPRO) โดยการแปลงจากอนาล็อกเป็นดิจิทัล 
เพ่ือเก็บลงในฐานข้อมูล เป็นการป้องกันการเสื่อสลายและง่ายต่อการสืบค้น  
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

 

 

 

 3. ขั้นตอนระบบจัดเก็บและค้นคืนภาพข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าว 
3.1 การจัดเก็บภาพข่าว (Archives) 
 

�          
Project Time line

                 
    ID

                  
       

�          ID
                 

    ID              

             

�         LTO

   �    ID    
LTO

    Metadata

    Ingest    ID 
                  

 

ภาพที่ 4 กระบวนการจัดเก็บภาพข่าว (Archives) 
การจัดเก็บภาพข่าว (Archives) ของศูนย์ข้อมูลข่าว มีกระบวนการท างาน ดังนี้ 
1. โปรดิวเซอร์ท าการส่งข้อมูลภาพข่าวที่ต้องการจัดเก็บมายังศูนย์ข้อมูล  
 การจัดเก็บแบบ Project Time line 
 การจัดเก็บแบบ ID 
2. วิเคราะห์ภาพข่าวเพื่อคัดแยกตามหมวดหมู่และออก ID 
3. ตัดต่อภาพข่าวที่ต้องการจัดเก็บแบบ ID 
4. จัดเก็บภาพข่าวลงในถัง LTO  
5. ตรวจสอบ ID ภาพข่าวในถัง LTO 
6. ท าเมทาดาทา (Metadata) ภาพข่าวที่จัดเก็บในถัง LTO 
7. แจ้ง ID ภาพข่าวที่จัดเก็บแล้วให้ห้อง Ingest เพ่ือลบภาพข่าว 
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3.2 การให้บริการภาพข่าว (Restore)  
 

SearchUser requirement

Auto

Restore ID File

Manaul Nearline MAM

News

Program

Delete Footage

 
 
 

ภาพที่ 5 กระบวนการให้บริการภาพข่าว (Restore) 
การให้บริการภาพข่าว (Restore) ของศูนย์ข้อมูลข่าว มีกระบวนการท างาน ดังนี้ 
1. ผู้ใช้แจ้งความประสงค์ขอภาพข่าวที่ต้องการ 
2. เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลท าการสืบค้นภาพข่าว 
3. น าภาพข่าวส่งไปยังผู้ใช้ ส่งไปยังตามถัง Program New และ MAM 
 -ภาพใหม่ไม่เกิน 3 เดือน สามารถน าจากถัง Nearline มาใช้ได้เลย 
 -ภาพนานกว่า 3 เดือน ต้องดึงภาพจากเซิฟเวอร์มาใช้ ซึ่งใช้เวลานาน 
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แผนผังการจัดเก็บภาพข่าว 

Quantum LTO

FTP SERVERFTP SERVER

Program

News

MAM

NearlineNearline

 
 

ภาพที่ 6 Workflow of MAM Archives 
ภาพข่าวจากถังต่างๆ ถูกส่งผ่านทาง FTP Server และพักอยู่ใน Nearline เป็นระยะเวลา 3 

เดือน จากนั้นจะถูกจัดเก็บลงในฐานข้อมูล Quantum LTO 
 

แผนผังการส่งออกภาพข่าว (Restore) 
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ภาพที่ 7 Workflow of MAM Restore 
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การน าภาพออกมาใช้จากฐานข้อมูล Quantum LTO มี 2 ช่องทางคือ แบบ Auto และ 

Manual มีข้ันตอนดังนี้ 
- Auto ภาพข่าวจะถูกดึงมาใช้งานโดยโปรแกรม Transfer Monitor และผ่าน FTP 

Server ไปยังถังต่างๆ 
- Manual จะต้องแจ้งไปยังห้องควบคุมเซิฟเวอร์ เพ่ือให้ห้องเซิฟเวอร์ด าเนินการดึงภาพ

มาไว้ที่ Nearline จากนั้นดึงภาพจาก Nearline ไปยังถังต่างๆ 
 
3.3 ระบบค้นคืนภาพข่าว ของศูนย์ข้อมูลข่าว 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวมีระบบในการค้นคืนภาพข่าว แบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง คือ โปรแกรม นวสาร
ที่สามารถค้นคืนภาพข่าวที่ท าการจัดเก็บตั้งแต่ปีพ.ศ.2539 ถึง พ.ศ.2554 และโปรแกรม Invenio ที่
สามารถค้นหาภาพข่าวตั้งแต่ปี พ.ศ.2554- ปัจจุบัน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. โปรแกรม Invenio 
การค้นคืนภาพข่าวจากฐานข้อมูลในระบบไฟล์ภาพ โดยใช้โปรแกรม Invenio โดยสามารถ

ค้นหาจาก Simple Search ซึ่งการค้นหาจาก Simple Search สามารถใส่ค าค้นลงบนช่อง 
Keywords ได้ และหากต้องการค้นค าอ่ืนพร้อมกัน จะต้องใส่เครื่องหมาย + และหากต้องการให้
โปรแกรมการค้นหามีประสิทธิภาพมากขึ้น จะต้องใส่เครื่องหมาย * เนื่องจากเครื่องหมาย * หมายถึง 
ค้นหาค าอ่ืนตามด้วยค านี้ 

  
ภาพที่ 8 หน้าจอค้นคืนภาพข่าว โปรแกรม Invenio 
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2. โปรแกรมนวสาร 
การค้นคืนภาพข่าวจากฐานข้อมูลในระบบแบบระบบเทป โดยใช้โปรแกรมนวสาร ส าหรับ

โปรแกรมนวสารเป็นโปรแกรมเก่า ใช้ส าหรับการค้นหาเทปข่าว ทั้งเทป BetaCam และ DVCPro 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2554 โดยโปรแกรมนวสาร สามารถเลือกค้นหาได้หลายทาง ทั้งเลือก
วิธีการสืบค้น ประเภททรัพยากร สืบค้นโดย และค าสืบค้น และสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ เช่น 
ภาษา ชื่อเรือง เวลาของภาพข่าว หัวเรื่อง ID และ Status 

 
ภาพที่ 9 หน้าจอค้นคืนภาพข่าว โปรแกรมนวสาร 

 
2. แนวคิดเกี่ยวกับข่าว 

 2.1 ความหมายและความส าคัญของข่าว 
 ข่าว ข่าวสาร ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า News Current News และ Information 
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (2525 : 142) ให้นิยาม “ข่าว”ว่า ค าบอกเล่าเรื่องราวซึ่งโดยปกติมัก
เป็นเรื่องเกิดใหม่หรือเรื่องที่สนใจ ค าบอกกล่าว ค าเล่าลือ ข่าวสาร คือ ข้อความที่ส่งมาให้รู้เรื่องกัน 
ข่าวหรือข่าวสารบอกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นใหม่ในสังคม ในแวดวงวิชาการ ข่าวเนื้อหาส่วนหนึ่ง
ของหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ข่าวทางวิชาการเป็นเนื้อหาของวารสารทางวิชาการ 
ซึ้งบางครั้งจะเรียกชื่อว่า ข่าวสาร ข่าวหรือข่าวสารเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของสารสนเทศเช่นกัน มี
ความหมายบ่งชัดในตัวว่าจงใจจะสื่อให้ผู้ อ่ืนทราบเรื่องราว มีลักษณะอย่างเดียวกับข่าวแต่ไม่
จ าเป็นต้องเป็นเรื่องเกิดใหม่ทุกเรื่อง 
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 นอกจากนี้ นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและนักวิชาชีพหนังสือพิมพ์ทั้งชาวต่างประเทศและ
ชาวไทยได้ให้ความหมายไว้หลายประการ ดังนี้ 
 ดับบลิว.แอล.ริเวอร์ (W.L.Rivers , 2527:4) ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า “ข่าว” ว่า “ข่าว 
คือ สิ่งที่เกิดขึ้น” และอีกนิยามหนึ่งว่า “ข่าว คือ การรายงานอย่างทันท่วงทีเกี่ยวกับเหตุการณ์ 
(Event) ข้อเท็จจริง (Fact) และความคิดเห็น (Opinion) ซึ่งมีผู้คนจ านวนมากให้ความสนใจ 
 เฟดเฟดเลอร์ (Fred Fedler , 2527:142) ได้ให้ค านิยามของข่าวไว้ในลักษณะหลากหลาย
ดังนี้ ข่าว คือ สิ่งใดก็ได้ที่สามารถลงพิมพ์ได้ 
 ข่าว คอื เรื่องราวเหตุการณ์ หรือข้อเท็จจริงหรือความเห็นซึ่งประชาชนสนใจ 
 ข่าว คือ การเสนอรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในหน้าหนังสือพิมพ์หรือวารสารหรือ
วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ 
 ข่าว คือ สิ่งใดก็ตามที่คนจ านวนมากต้องการอ่านตราบใดที่ไม่เป็นการละเมิดจรรยาบรรณ
และกฏหมายเกี่ยวกับการหมื่นประมาท 
 ข่าว คือ สิ่งใดก็ตามที่ใหม่สดให้ความสนใจต่อผู้อ่านจ านวนมากและข่าวที่ดีคือข่าวที่ให้ความ
น่าสนใจมากที่สุดต่อคนจ านวนมากที่สุดด้วย 
 ข่าว คือ รายงานอย่างเที่ยงตรงและทันท่วงทีเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น การค้นพบความ
คิดเห็นและเรื่องราวประเภทอ่ืนใดซึ่งมีผลกระทบหรือให้ความสนใจต่อผู้อ่าน 
 ข่าว คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น แรงดลใจให้เกิดและผลของการเกิดสิ่งนั้น 
 ข่าว คือ รายงานเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่น่าสนใจ 
 M. Lyle Spencer (อ้างถึงในพิศิษฐ์ ชวาลาธวัช, 2549:7) ผู้บุกเบิกการศึกษาทางด้าน
วารสารศาสตร์ อธิบาย “ข่าว” ว่าอาจหมายถึง ความจริงหรือความคิดอันถูฏต้องที่จะเร้าความรู้สึก
ของคนจ านวนมาก และในระหว่างเรื่อง 2 เรื่อง ฝ่ายที่ถูกต้องซึ่งเรียกความสนใจจากผู้อ่านได้มากกว่า 
ย่อมดีกว่า” 
 ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ (2542 :30) ให้ความหมายว่า ข่าว คือ รายงานสถานการณ์ข้อเท็จจริง 
ข้อคิดเห็นที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ และเป็นสิ่งที่น่าสนใจ มีความส าคัญและมีผลกระทบต่อชีวิตของ
สมาชิกในสังคม 
 สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ (2545 :25-27) กล่าวว่า ข่าวมีความเกี่ยวข้องกับผู้อ่านหรือเกี่ยวข้องกับ
บุคคล และ สาธารณชนมากที่สุด รองลงมาคือ เป็นข้อเท็จจริง เป็นเหตุการณ์ มีการหยิบยกขึ้นมา
รายงานผ่านสื่อที่เป็นทางการ มีความน่าสนใจ และมีความปัจจุบันทันด่วนตามล าดับ 
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 พรทิพย์ เย็นจะบก (2549:6) นิยามค าว่า “ข่าว” ไว้ว่า 
  ข่าว คือ การรายงานอย่างท่วงทีเกี่ยวกับทุกสิ่งอย่าง ซึ่งมนุษย์สนใจและข่าวที่ดีที่สุด 
คือ ข่าวที่ผู้อ่านส่วนใหญ่สนใจ 
  ข่าว คือ ความสัมพันธ์ต่างๆ ระหว่างมนุษย์และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยมิได้
คาดหมายมาก่อน อันท าให้เป็นน่าตื่นเต้น 
  ข่าว คือ สิ่งที่มีคุณค่าของความแปลกใหม่ และไม่เป็นที่รู้จักมาก่อน 
  ข่าว คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติและไม่เป็นที่สังเกตมาก่อน 
 สุภา ศิริมานนท์ อดีตนักหนังสิอพิมพ์อาวุโสของไทย อธิบายว่า “ข่าว” คือ เหตุการณ์ต่างๆ 
ซึ่งเกิดขึ้นใหม่ๆ สดๆ ถูกถ้วน เป็นเรื่องที่ประชาชนจะต้องพูดถึงละมีความน่าสนใจต่อผู้คนจ านวนมาก 
(สุภา ศิริมานนท์ อ้างถึงในในพิศิษฐ์ ชวาลาธวัช, 2549:9) 
 มาลี บุญศิริพันธ์ (2556 :120) นิยามค าว่า “ข่าว” ไว้ว่า 
ข่าว คือ เหตการณ์หรือข้อเท็จจริงที่ประชาชนส่วนใหญ่ใครรู้ 
ข่าว คือ เหตุการณ์ หรือ “ข้อมูล” ที่รายงานให้ผู้อ่านทราบ 
ข่าว คือ สิ่งที่ประชาชนสนใจ 
ข่าว คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีความส าคัญ 
ข่าว คือ สิ่งที่บรรณาธิการตัดสินใจเลือกลงพิมพ์ 
ข่าว คือ สิ่งที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ 
ข่าว คือ รายงานรายการปัจจุบันที่มีความเป็นธรรม รวดเร็ว ถูกต้อง เที่ยงตรง 
ข่าว คือ อะไรก็ตามท่ีได้รับการน าเสนอในหนังสือพิมพ์  
 จากค านิยามที่มีผู้กล่าวไว้มากมาย อาจกล่าวสรุปค านิยามของค าว่า “ข่าว” ได้ว่ามีความ
เกี่ยวข้องกับปัจจัย 3 ปัจจัย คือ  
 1. ข้อเท็จจริง (fact) เหตุการณ์ (event) ความคิด (idea) ความเห็นที่เกิดขึ้น ที่ปรากฏอยู่ ที้
พ่ิงได้รับการค้นพบ หรือที่มีการคาดการณ์พยากรณ์ 
 2. มีความส าคัญ (significantly) ความน่าสนใจ (interesting) ต่อคนบางส่วนหรือคนส่วน
ใหญ่ในสังคมนั้นๆ โดยสามารถวัดระดับความส าคัญและความน่าสนใจได้ 
 3. ได้รับการหยิบยกขึ้นมารายงานข่าว (reporting) ผ่านสื่อมวลชน (mass media) ผ่าน
ช่องทางที่เป็นทางการ (formal channel) หากไม่มีการรายงานหรือสื่อข่าวสิ่งนั้นก็ยังคงเป็นเพียง
ข้อเท็จจริง หรือ หากไม่ผ่านช่องที่เป็นทางการก็อาจเป็นข่าวลือ (rumour) 
 อย่างไรก็ตาม การสรุปค านิยามของข่าวข้างต้นเป็นเพียงแนวคิดพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับข่าว 
เนื่องจากยังมีข้อที่ควรค านึงอีกหลายประการที่นักวิชาการและนักวิชาชีพหนังสือพิมพ์ได้ยกขึ้นมาเป็น
ข้อสังเกต เช่น 
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 1. เรื่องปกติวิสัยของมนุษย์หรือปรากฏการณ์ตามธรรมชาติคนมักไม่สนใจ ไม่เป็นข่าวแต่เรื่อง
ผิดปกติ หรือผิดวิสัยตามสภาพที่เป็นจริงของมนุษย์ในสังคม แม้กระทั่งความผิดปกติตามธรรมชาติ 
คนจึงมักให้ความสนใจ เหตุนี้อาจท าให้ “ข่าวดีไม่เป็นข่าว แต่ข่าวร้ายกลับเป็นข่าวได้ดี” (Bad news 
is a good news) ดังเช่นที่ป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ 
 2. ข่าวอาจมีความส าคัญเต็มไปด้วยคุณค่าทางข่าวของสังคมหนึ่ง แต่อาจไม่ได้รับหยิบยกขึ้น
มารายงานข่าวในสื่อของอีกสังคมหนึ่งเลยก็ได้ เพราะข่าวเป็นเรื่องเก่ียวกับคนก็ตาม แต่สิ่งที่คนสนใจก็
อาจแตกต่างกันไป 
 3. สิ่งที่แป็นข่าวที่มีคุณค่าสูงที่สุดในวันนี้ อาจไม่เป็นข่าวในวันพรุ่งนี้ก็ได้ 
 4. เหตุการณ์หนึ่งอาจเป็นข่าวใหญ่ของสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่ง แต่เหตุการณ์เดียวกันอาจไม่
ปรากฏเป็นข่าวของสถานีโทรทัศน์อีกแห่งหนึ่งในสังคมเดียวกันได้ เพราะอาจขึ้นอยู่กับนโยบายการ
น าเสนอข่าวที่มีความแตกต่างกัน 
 5. สิ่งที่ส าคัญที่สุดของข่าวควรประกอบด้วยทั้งความน่าสนใจ และความส าคัญ ในขณะที่
ความเป็นจริง ข่าวที่น่าสนใจอาจไม่มีความส าคัญเลย และข่าวที่ส าคัญมักไม่น่าสนใจ จึงต้องพยายาม
ผสมผสาน 2 สิ้งนี้เข้าด้วยกันในการเสนอข่าวเสมอ 
 6. ข่าวไม่จ าเป็นต้องเป็นรายงานของเหตุการณ์ปัจจุบันเท่านั้น เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ
นานมาแล้วอาจเป็นข่าวได้รับการรายงานเผยแพร่ใหม่ ขณะเดียวกันเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดแต่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนก็อาจเป็นข่าวได้ 
 ข้อสังเกตทั้งหมดข้างต้น แม้ยังไม่ใช่หลักการพิจารณาคัดเลือกข่าวหรือคุณค่าของข่าว แต่ใน
การสื่อข่าวและการเขียนข่าว ผู้สื่อข่าวพึงตระหนักถึงข้อสังเกตเหล่านี้บ้าง เพราะล าพังค านิยามของ
ข่าวนั้น ผู้สื่อข่าวอาจไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างมีคุณค่าสูงสุด ทั้งต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ 
 ผู้สื่อข่าวต้องตระหนักว่าตนเองมีภารกิจในการค้นหาและพยายามน าเสนอความจริง (truth) 
อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงผู้สื่อข่าว รวมถึงผู้อ่านข่าวต้องเข้าใจว่ากระบวนการสื่อข่าวท าให้การ
น าเสนอข่าวเป็นแต่เพียงสิ่งที่อาจเรียกว่า “ข้อเท็จจริง” (fact) กล่าวคือ อาจจะเป็นไปได้ทั้งเท็จ หรือ
จริง เพราะผู้สื่อข่าวแสวงหาความจริงจากแหล่งข่าว ซึ่งอาจจะให้ได้ทั้งข้อเท็จและข้อจริง 
 ด้วยเหตุนี้ การสื่อข่าวจึงต้องมีการอ้างอิงแหล่งข่าวที่มีผู้สื่อข่าวประเมินแล้วว่ามีความ
น่าเชื่อถือ (เช่น พิจารณาจากภูมิหลัง หน้าที่รับผิดชอบที่เก่ียวข้องกับข่าว เป็นต้น) ทุกครั้ง การอ้างอิง
ในการสื่อข่าวว่า “แหล่งข่าวไม่เปิดเผย กล่าวว่า......” จึงมีผลให้ข่าวนั้นๆ มีความหน้าเชื่อถือน้อยลงไป 
แม้ผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการ มีความจ าเป็นในการค านึงถึงจริยธรรมในวิชาชีพก็ตาม ขณะเดียวกัน
เปรียบเสมือนผู้สื่อข่าวรับประกันว่าข่าวนั้นเป็นความจริงสมบูณณ์ ซึ่งอาจไม่แน่เสมอไป 
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 จากที่กล่าวมาข้างต้นถึงความหมายของข่าวผู้วิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 ข่าว หมายถึง การรายงานข้อเท็จจริง ข้อมูลรายละเอียด และเหตุการณ์ต่างๆ ให้ปรากฏสู่
สาธารณชน โดยเรื่องที่รายงานต้องเป็นสิ่งที่น่าสนใจของประชาชน หรือของผู้รายงาน อาจเป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นแล้วในอดีต ก าลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะสั้น
เพียงวันเดียว หรือระยะยาวนานเป็นเดือนเป็นปี  
 อย่างไรก็ตาม ความหมายข้างต้นพอจะชี้ให้เห็นว่า ถ้าเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นไม่
น่าสนใจ หรือไม่ได้อยู่ในความสนใจของผู้อ่านในเวลานั้น หากผู้สื่อข่าวไม่น าไปรายงานให้ผู้อ่านมี
โอกาสรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง ผู้อ่านก็จะไม่มีโอกาสรับทราบเหตุการณ์นั้นเลย และย่อมไม่เกิดความ
สนใจ เมื่อเป็นดังนี้ เหตุการณ์เกิดที่ไหนก็อยู่ตรงนั้น ผู้อ่านจะทราบก็ต่อเมื่อมีผู้หยิบยกเหตุการณ์นั้น 
แล้วรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหมดมาบอกเล่าหรือรายงานหรือพิมพ์เผยแพร่ให้คนอ่ืนๆ ได้รับรู้ จึง
จะเกิดความสนใจขึ้นมาได้ สิ่งนั้นก็จะเป็น “ข่าว” (มาลี บุญศิริพันธ์ ,2556:12) 
 ข่าวมีความส าคัญและมีประโยชน์กับผู้รับสารอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ หรือเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินชีวิตประจ าวันของแต่ละบุคคลในการน าข้อมูล
ข่าวสารไปใช้ ซึ่งข่าวมีความส าคัญอีกหลายประการดังนี้ (สิริทิพย์ ขันสุวรรณ และ ภัทรา ช่างพินิจ , 
2543) 
 1. ช่วยให้ประชาชนในสังคมทราบข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
รวมทั้งท าให้ข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลไปในวงกว้าง 
 2.ช่วยเตือนภัยที่จะย่างกรายเข้ามาในชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีการเตรียมรับหรือป้องกันกับ
เหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนได้ทันท่วงที 
 3.ช่วยลดความวิตกกังวลของผู้คนในภาวะความหวาดหวั่นต่อเหตุการณ์ส าคัญในสังคม 
 4. ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางความคิดและพฤติกรรมของผู้คนในสังคมไปในทิศทางที่ดี
ขึ้น 
 2.2 องค์ประกอบคุณค่าข่าว (News Value) 
 สังคมในแต่ละวันเกิดเหตุการณ์หรือเรื่องราวมากมาย หากจะมีไม่กี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
สื่อมวลชนให้ความสนใจ และน ามาเผยแพร่ให้สาธารณชนผู้รับสาร ซึ่งเรื่องราวที่ถูกคัดเลือกเหล่านั้น
ย่อมต้องมีคุณค่าความเป็นข่าวสูงกว่าเหตุการณ์อ่ืน ฉอ้าน วุฑฒิกรรมรักษา (2536:9-15) กล่าวถึง 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกข่าว (News Judgment) ของวิทยุโทรทัศน์ว่า ต้องค านึงถึงองค์ประกอบของ
ข่าว หากเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงใดมีคุณค่าทางข่าว (News Value) สูงก็จะได้รับการพิจารณาน ามา
รายงานเป็นข่าว  
 ส าหรับองค์ประกอบคุณค่าข่าว นักวิชาการบางท่านก็อาจเรียกว่า หลักประเมินคุณค่าข่าว 
(News evaluation) โดยในที่นี่จะเป็นการประมวลหลักการประเมินคุณค่าข่าว หรือองค์ประกอบ
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คุณค่าข่าวที่ส าคัญ ซึ่งสื่อมวลชนใช้เป็นหลักในการพิจารณาเลือกสรรเรื่องราว เพ่ือรายงานข่าว
ดังต่อไปนี้ (Hignton, 2521: 10-11, พิสิษฐ์ ชวาธวัช, 2539: 13-17 , สิริทิพย์ ขันสุวรรณ และภัทธิรา 
ช่างพินิจ, 2543: 17-20, นาฎยา ตนานนท์, 2547 :10-18, ,มาลี บุญศิริพันธ์, 2556: 123-128,     
พรทิพย์ เย็นจะบก, 2549: 62-64 )   
 1. ความสดใหม่และทันต่อเหตุการณ์ (Immediacy of Timeliness) เป็นหัวใจส าคัญของ
การเสนอข่าว เคยมีผู้กล่าวไว้ว่า "ข่าว" จะเป็นข่าวก็ต้องมีความใหม่สด ซึ่งองค์ประกอบนี้ท าให้ผู้รับ
สาร เกิดความรู้สึกว่าข่าวสารที่ได้รับนั้นต้องมีความใหม่สดและทันสมัย รวมถึงความรวดเร็วในการ
รายงานข่าวด้วยว่าสามารถรายงานข่าวได้ทันท่วงทีหรือไม่ 
 2. ความมีชื่อเสียง ความส าคัญ หรือความเด่น (Prominence) ส่วนใหญ่แล้วผู้รับสารมัก
สนใจเรื่องราวที่มีบุคคลที่มีชื่อเสียง สถานที่โด่งดัง รวมถึงช่วงเวลาที่ส าคัญที่เข้าไปเกี่ยวข้องมากกว่า 
เพราะถือว่าเรื่องราวเหล่านั้นจะมีคุณค่าของความเป็นข่าว (News worthy) สูง ส าหรับความมี
ชื่อเสียง ความส าคัญหรือความเด่นในตัวบุคคลมักสามารถดึงดูดความสนใจของผู้รับสาร มากกว่า
สถานที่และเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากบุคคลเหล่านั้นเป็นบุคคลสาธารณะ หรือ คนของประชาชน  
(Public Figure) ด้วยแล้ว ย่อมมีคุณค่าสูงกว่าบุคคลที่ไม่เป็นที่รู้จัก แต่ความโด่งดังหรือความมี
ชื่อเสียงของสถานที่ ก็ใช่ว่าจะไม่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้รับสารได้ เพราะหากสถานที่นั้นเป็นที่
รู้จักของส่วนใหญ่แล้ว เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น ก็ท าให้ผู้คนหันมาสนใจได้เช่นกัน เช่น กรณี
เกิดโศกนาฏกรรม ณ ตึกเวิรล์ดเทรด ในสหรัฐอเมริกา เป็นต้น 
 3.  ความใกล้ชิด (Proximity/Nearness) ถือเป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีมีผลต่อผู้รับสาร ทั้งแง่
กายภาพและความรู้สึก ทั้งนี้เพราะวิสัยของมนุษย์ย่อมมีความสนใจในเรื่องใกล้ตัว มากกว่าเรื่องราวที่
ห่างไกลจากตัวเอง ที่ไม่รู้จักคุ้นเคย ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่เกิดเหตุ คนที่เคยรู้จักคุ้นเคย เพ่ื อบ้าน
ใกล้เคียง คนในเมืองเดียวกัน คนในประเทศเดียวกัน เพราะบางครั้งอาจจะพาดพิงถึงตนเอง หรือเป็น
เรื่องใกล้ตัวที่ควรจะสนใจในเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิภาพ ความเป็นอยู่ ธุรกิจ 
และอุบัติเหตุต่างๆ เป็นต้น 
 4. ความต่อเนื่อง หรือ ผลกระทบกระเทือน (Consequence/Impact) จัดเป็นองค์ประกอบ
ที่ส าคัญ โดยพิจารณาเหตุการณ์หรือเรื่องราวใดก็ตาม ที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือสูญเสียต่อชีวิต 
ทรัพย์สิน เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือผลกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของผู้คนในสังคมและประเทศชาติ 
แม้ว่าอาจจะเกิดกับบุคคลเพียงคนเดียว ก็อาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของส่วนรวใได้ รวมทั้งยังเป็น
ตัวบ่งชี้ได้ว่าข้อเท็จจริงในเหตุการณ์เหล่านี้มีความน่าสนใจหรือไม่ 
 5. ความมีเงื่อนง า ลึกลับ (Suspense/Mystery) เหตุการณ์หรือเรื่องราวส่วนใหญ่ที่มีเงื่อนง า 
มักจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการปิดบัง ซ่อนเร้น หรือเปิดเผยข้อเท็จจริงบางส่วน เพียงเพ่ือพิทักษ์
ผลประโยชน์ของตนเอง จนน าไปสู่ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ความเดือดร้อน รวมไปถึงความเชื่อ
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ต่างๆ ที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจนตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนเรื่องที่ไม่สามารถ
คลี่คลายถึงรากเหง้า หรือความเป็นมาของเหตุการณ์หรือเรื่องราวเหล่านั้นให้เกิดความกระจ่างชัดได้ 
เป็นส่วนส าคัญที่กระตุ้นจิตส านึกของมนุษย์ให้เกิดความสงสัยใคร่รู้ หากเหตุการณ์ที่มีเงื่อนง า หรือมี
ความลึกลับนั้นส่งผลกระทบต่อสังคมมากเท่าไหร่ หรือรู้ว่าเบื้องหลังที่ส าคัญของเหตุการณ์คืออะไร มี
ความเสียหายมากแค่ไหน หรือปมปัญหาซึ่งเป็นเงื่อนง า หรือปมความลับนั้นอยู่ที่ไหนยิ่งสร้างความ
สนใจต่อผู้รับสารมากยิ่งขึ้น จนท าให้ผู้สื่อข่าวต้องรีบไปค้นคว้าหาค าตอบมาเปิดเผยให้กระจ่างอย่าง
รวดเร็ว 
 6. ความผิดปกติ หรือความประหลาด (Unusualness/Surprise) เหตุการณ์หรือ
ปรากฏการณ์ใดที่เกิดขึ้นในสังคม ถ้ามีความแปลกประหลาดหรือผิดปกติจะมีโอกาสเกิดขึ้นน้อย 
บางครั้งอาจสอดคล้องและผสมผสานความเชื่อที่งมงายลงไปอยู่ด้วย ย่อมเรียกความสนใจของมนุษย์
ได้มากกว่าเรื่องราวที่เกิดข้ึนเป็นปกติวิสัย 
 7. ความขัดแย้ง (Confilict) เป็นองค์ประกอบที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ระดับบุคคล 
ครอบครัว สถาบันหรือประเทศชาติ ซึ่งเป็นปัญหาที่น าไปสู่ความเสียหายทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวม
ทั้งสิ้น ความขัดแย้งอาจอสดงออกได้ทั้งทางกายภาพและความรู้สึกนึกคิด โดยความขัดแย้งทาง
กายภาพจะเห็นได้ชัดเจนกว่า ส่วนความขัดแย้งทางความรู้สึกนึกคิด บางครั้งอาจอาจสามารถยับยั้ง
และเก็บซ่อนได้ แต่หากควบคุมไม่ได้ก็จะแสดงออกในรูปแบบของความขัดแย้งทางกายภาพทันที 
 8. องค์ประกอบทางเพศ (Sex) เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สามารถเรียกความสนใจจากผู้รับสาร
ได้เป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเพศที่เป็นเรื่องส่วนตัวของผู้อ่ืนที่เป็นบุคคลสาธารณะ (publice 
figure) ยิ่งน าไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์อย่างสนุกสนาน  
 9.ปุถุชนสนใจ (Human Interest) หรือ อารมณ์ (Emotion) ข่าวที่น่าสนใจตาม
สัญชาตญาณในความเป็นมนุษย์นั้น มีขอบเขตกว้าง เพราะในความสนใจของมนุษย์นั้น มีอยู่ด้วยกัน
หลายประเด็นด้วยกัน ส่วนใหญ่จะเป็นเหตุการณ์ที่เก่ียวกับเรื่องต่อไปนี้  
  9.1 เพศ อาจเป็นเพศตรงข้าม หรือความผิดปกติทางเพศ 
  9.2 ความมีชื่อเสียง 
  9.3 ความโหดร้ายทารุณ 
  9.4 ความขัดแย้ง 
  9.5 ความมีเงื่อนง าลึกลับ 
  9.6 ความแปลก พิสดาร ผิดปกติ 
  9.7 ความตลกขบขัน หรือดูเป็นละคร 
  9.8 ความรัก ความเกลียด ความโกรธ ความเศร้า ความเห็นใจ 
  9.9 ความก้าวหน้า 



23 

 

 

 

 10. ภัยพิบัติและความก้าวหน้า (Disaster and Progress) เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ
ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์ อันเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น การเกิดอุทกภัยทาง
ภาคเหนือและอีสานที่สร้างความเดือดร้อนและเสียหายแก่บ้านเรือนเรือกสวนไร่นาของประชาชน
จ านวนมาก ในขณะเดียวกันองค์ประกอบข้อหนึ่ งในการพิจารณาคุณค่าข่าวเกี่ยวกับความ
เจริญก้าวหน้าในวิทยาการสาขาต่างๆ อาทิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การค้นคว้าทางหารแพทย์ 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความก้าวหน้าทางการศึกษา ฯลฯ ความก้าวหน้าของวิทยาการใหม่ๆ ล้วน
มีผลต่อการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เพราะมนุษย์ย่อมมี
ความสนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต สามารถน าความรู้จากรายงานข่าวมา
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
 
 2.3 คุณภาพของข่าว (Quality of News) 
 หัวใจส าคัญของข่าวนั้นอยู่ที่การเสนอเฉพาะข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง เที่ยงตรง ไม่มีการแสดง
ความคิดเห็นทั้งจากผู้สื่อข่าวและผู้เขียนข่าว ต้องมีความเป็นกลาง ซึ่งข่าวที่ดีหรือคุณภาพข่าวควรมี
ลักษณะดังต่อไปนี้ (มาลี บุญศิริพันธ์, 2556 : 129-130; อภิชาติ ศักดิ์เศรษฐ์, 2544: 29-30; 
Mencher Melivin, 2543: 43-62) 
 1. ความถูกต้อง (Accurate of Accuracy) หมายถึง ความถูกต้องและเที่ยงตรง ของ
ข้อเท็จจริงในรายงานข่าวที่ปรากฏสู่สายตาผู้รับสาร หมายความว่า ก่อนที่ผู้สื่อข่าวจะรายงานข่าวควร
ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงให้แน่นอนเสียก่อนว่าไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ ที่จะน าไปสู่การเข้าใจผิดได้ 
 2. ความสมดุล (Balance) การรายงานข่าวที่ดีควรให้ความเสมอภาคในการเสนอข้อเท็จจริง
ทุกด้าน เพ่ือให้ผู้รับสารเข้าใจเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้อง ให้ความเป็นธรรมกับบุคคลในข่าว ในกรณี
เสนอข่าวที่มีความขัดแย้งควรเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสชี้แจง และรายงานสู่ผู้รับสารอย่าง
เท่าเทียมกัน 
 3. ความเป็นกลาง (Objectivity) หมายถึง การรายงานข่าวอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีอคติ หรือ 
ใส่ความเห็นของผู้เขียนลงไป  
 4. ความกระชับชัดเจน (Conciseness) ข่าวที่ดีควรมีรูปแบบการเขียนที่สั้น กะทัดรัด ชัดเจน
ในตัวเอง เข้าใจง่าย ใช้ภาษาอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีแง่มุมที่หลากหลายยากแก่การเข้าใจ เพราะ
ภาษาท่ีใช้ในการเขียนข่าวต้องการให้คนอ่านเข้าใจได้ทันทีในเวลาอันรวดเร็ว 
 5. ความรวดเร็วและทันเหตุการณ์ (Immediacy of Recentness)  ความรวดเร็วและทัน
เหตุการณ์เป็นคุณสมบัติส าคัญที่สุดของข่าว และเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการวัดประประสิทธิภาพของ
ผู้สื่อข่าวและคุณภาพของรายการข่าว 
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 6. การอ้างอิง (Attribution) ผู้สื่อข่าวจะต้องมีการอ้างอิงข้อมูลเหตุการณ์ โดยปกติ "การ
อ้างอิง" จะเก่ียวข้องกับ 2 ลักษณะคือ 
  6.1 ถ้อยค า (Statements) ที่ถูกอ้างอิงโดยบุคคลผู้เป็นแหล่งข่าวเป็นผู้กล่าว 
  6.2 ข้อมูล (Information) เกี่ยวกับเหตุการณ์ท่ีถูกอ้างอิงจากแหล่งข่าว 
 7. การตรวจสอบ (Verification) ผู้สื่อข่าวมีหน้าที่ตรวจสอบถ้อยค าต่างๆ ตลอดจนข้อมูลของ
เหตุการณ์ที่อ้างอิง 
 8. การย่อเรื่องราว (Brevity) หลักส าคัญที่น าไปสู่ความชัดเจน ควรมีวิธีในการย่อเรื่องในการ
เขียนข่าว โดยชี้จุดส าคัญของเหตุการณ์อย่างรวดเร็ว ในรูปของการสรุป สังเกตจากน าข่าว ซึ่งเป็นการ
สรุปประเด็นส าคัญของเนื้อหา เพ่ือให้ผู้รับสารทราบเรื่องราวทั้งหมดอย่างรวดเร็ว 
 9. การคัดเลือก (Selectivity) เป็นความสามารถของผู้สื่อข่าวในการคัดเลือกข้อเท็จจริงที่
ส าคัญ จากเนื้อหาทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สื่อข่าวและหลักเกณฑ์ทั่วไปที่นิยมใช้กัน 
รวมถึงการใช้ภาษาท่ีจะชี้จุดสรุปของเรื่อง 
 
 2.4 ประเภทของข่าว 
 ข่าวที่ปรากฏอยู่ตามหน้าหนังสือพิมพ์ วิทยุ หรือโทรทัศน์มีมากมายหลายประเภท ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับความคิด ทัศนะ ประสบการณ์ และการถือปฏิบัติของผู้จ าแนกเป็นส าคัญดังนี้ (สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ , 
2545: 59) 
 1. แบ่งตามประเภทข่าว (level) คือ ข่าวหนัก (hard news) และข่าวเบา (soft news) 
 ภารกิจหน้าที่ของผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการข่าวต้องรายงานเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่
เกิดข้ึนให้ประชาชนผู้อ่านได้รับทราบข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆในสังคม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที่กระทบเป็นวงกว้างต่อสังคม ย่อมเป็นข่าวที่ส าคัญต่อประชาชน ข่าวส าคัญอาจะเป็นข่าว
ที่ยากแก่การท าความเข้าใจของผู้อ่าน ต้องตีความหรือวิเคราะห์ หรือต้องใช้เวลาท าความเข้าใจใน
ปัญหาต่างๆเหล่านั้น ข่าวลักษณะนี้เป็นข่าวหนัก ส่วนข่าวที่อ่านแล้วผู้อ่านเข้าใจทันที เกิดความพึง
พอใจทันที เร้าอารมณ์และความรู้สึกของผู้อ่านไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เศร้า สะเทือนใจ เห็นอกเห็นใจ 
สงสาร สนุกสนาน ลักษณะนี้จัดเป็นข่าวเบา ผู้สื่อข่าวมีหน้าที่ท่ีจะต้องรายงานข่าวทั้งสองประเภทนี้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวหนักที่เป็นเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของ
ประชาชน อย่างไรก็ดี ความเพลิดเพลิน บันเทิง ผ่อนคลายอารมณ์จากการรายงานข่าวเบาก็จัดว่าเป็น
ภารกิจของผู้สื่อข่าวที่ต้องน าเสนอด้วย 
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 1.1 ข่าวหนัก (hard news) หมายถึง ข่าวที่ให้สาระประโยชน์ที่สร้างสรรค์ให้แก่สังคม เป็น

เรื่องราวที่เข้าใจค่อนข้างยาก จึงต้องอาศัยความคิด  ความรู้ ความสนใจ และต้องมีภูมิหลังเก่ียวกับ

เรื่องนั้นๆ จึงจะเข้าใจ รวมทั้งเป็นข่าวที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์แก่มวลชน แต่มีผล

ให้เกิดความรู้สึกพอใจแก่ผู้อ่านทางด้านจิตใจช้ามาก ข่าวประเภทนี้ได้แก่ ข่าวประเภทหนักสมอง เช่น 

ข่าวการเมือง เศรษฐกิจ ต่างประเทศ แรงงาน การศึกษา ศาสนา และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  ข่าว

ประเภทนี้น าเสนอมากในหนังสือพิมพ์ Quality Newspaper ได้แก่ หนังสือพิมพ์ที่เสนอข่าวหนักไป

ทางให้ความรู้และประสบการณ์แก่ผู้อ่าน กล่าวคือ มีนโยบายให้ความรู้มากกว่าความบันเทิง  การ

น าเสนอข่าวจึงมีลักษณะเป็นข่าวหนัก   

อังธิดา ลิมป์ปัทมปาณี (2547:114-116) อธิบายลักษณะส าคัญของข่าวหนัก มีคุณลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 

1. ให้ความรู้ ข่าวสารมากกว่าความเพลิดเพลิน บันเทิง 
2. มีลักษณะเสริมสร้างภูมิปัญญาและความคิดมากกว่าให้ความรู้สึกทางอารมณ์ 
3. มีความส าคัญและผลกระทบต่อประชาชนคนส่วนใหญ่ และมีผลกระทบระยะยาว 
4. มีความหน้าสนใจ แม้ว่าเนื้อหาสาระอาจจะไม่น่าสนใจนัก แต่ผู้สื่อข่าวต้องชี้ให้เห็นแง่มุมที่

น่าสนใจที่ซ่อนอยู่ในข่าวนั้น 
5. มักเป็นข่าวที่มีศัพท์เฉพาะ ศัพท์ยาก 
6. รายงานข่าวแบบตรงไปตรงมาตามที่ผู้สื่อข่าวสังเกตเห็น 
7. ผู้อ่านต้องอาศัยการพินิจพิเคราะห์ ท าความเข้าใจในการอ่าน และใช้เวลาท าความเข้าใจ 
8. ข่าวหนักอาจมีความเกี่ยวข้องกันหลายมิติ ปัญหาอ่ืนๆ ผู้สื่อข่าวต้องเป็นผู้เชื่อมโยงมิติ

ทั้งหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจเชิงโครงสร้างและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
ข่าวหนักเป็นข่าวที่มีผลกระทบต่อคนจ านวนมาก ภารกิจส าคัญอันดับแรกๆของสื่อมวลชนคือ 

รายงานข่าวที่มีผลกระทบต่อคนจ านวนมาก ซึ่งมีคุณค่าข่าวของความส าคัญสูงให้ประชาชนรับทราบ 
ถ้าหากเหตุการณ์หรือสถานการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้น มีผลกระทบ ประชาชนจะได้ตัดสินใจเพ่ือด าเนิน
ชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปได้ 

1.2 ข่าวเบา (soft news) หมายถึง เรื่องราวที่เน้นให้เกิดความบันเทิงสบายใจมากกว่า
น าไปขบคิดเหมือนนักข่าว เป็นข่าวที่คนทั่วไปให้ความสนใจ เพราะเป็นข่าวที่อ่านเข้าใจง่ายและมัก
เน้นให้เกิดอารมณ์คล้อยตามมากกว่าให้ความรู้และการศึกษา ได้แก่ ข่าวอาชญากรรม ข่าวสังคม ข่าว
บันเทิง หรือข่าวตลกขบขัน ข่าวประเภทนี้น าเสนอมากในหนังสือพิมพ์ Popular Newspaper ได้แก่ 
หนังสือพิมพ์ที่เสนอข่าวที่ผู้อ่านได้รับความพอใจอย่างรวดเร็ว โดยผู้อ่านไม่จ าเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน
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มากนัก ก็สามารถอ่านข่าวแล้วท าความเข้าใจได้ทันที โดยนโยบายของหนังสือพิมพ์ประเภทนี้คือการ
เสนอความบันเทิง การน าเสนอข่าวจึงมีลักษณะเป็นข่าวเบา 

 
อังธิดา ลิมป์ปัทมปาณี (2547:117-118) อธิบายลักษณะส าคัญของข่าวเบา มีคุณลักษณะ 

ดังต่อไปนี้ 
1. ให้ความรู้สึกทางอารมณ์ (เห็นใจ สนุกสนาน สงสาร) มากว่าให้ความรู้หรือสร้างภูมิปัญญา 
2. มีองค์ประกอบของความน่าสนใจ (Interest) เด่นกว่าองค์ประกอบอ่ืน 
3. มีน้ าหนักความส าคัญ (Significance) น้อยกว่าข่าวหนัก 
4. ให้คุณค่าความบันเทิง เบาสมอง อ่านแล้วดึงดูดความสนใจและผ่อนคลายอารมณ์ 
5. อ่านง่าย เข้าใจง่าย ไม่ต้องอาศัยการพินิจพิเคราะห์ในการอ่าน 
6. การรายงานมักบรรยายและให้รายละเอียดของข่าว เพ่ือนโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านคล้อยตาม 
 

2. แบ่งตามการตอบสนองของผู้รับสาร แบ่งเป็น 

2.1 ข่าวที่ผู้รับสารมีปฏิกิริยาตอบสนองทันที (immediate-reward news) หมายถึง 

ข่าวที่มี 

เนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดความพอใจแก่ผู้อ่านทันทีภายหลังการอ่าน ฟัง หรือเป็นข่าวที่ผู้รับสารมี

ปฏิกิริยาตอบสนองทันที เช่น ข่าวที่ตื่นเต้นหวาดเสียว ข่าวที่ให้ความสนุกสนาน ได้แก่ ข่าวอุบัติเหตุ 

อุบัติภัย ข่าวสงคมซุบซิบต่างๆ เทียบได้กับ “ข่าวเบา” ตามระดับของข่าว 

 2.2 ข่าวที่ผู้รับสารมีอารมณ์ตอบสนองช้า (delay-reward news) หมายถึง ข่าวที่มี

เนื้อหาสาระที่ต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อสร้างความเข้าใจในข่าวเสียก่อน ผู้รับสารจึงเกิดอารมณ์

ตอบสนองช้ากว่าข่าวที่ผู้รับสารมีปฏิกิริยาตอบสนองทันที เช่น ข่าวการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา 

ข่าวการบริหาร เป็นต้น เทียบได้กับ “ข่าวหนัก” ตามการแบ่งตามระดับของข่าว 

 

 3. แบ่งตามพื้นที่ขอบเขตการท าข่าว 

 3.1 ข่าวท้องถิ่น (local news) เป็นข่าวที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่นอกเขตเมืองหลวง ตามเมืองใหญ่ 

ชุมชนอ่ืนๆ ที่ไกลจากเมืองหลวง บุคคลที่เป็นข่าวหรือคู่กรณีเป็นคนระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล เช่น 

ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด อ าเภอ หรือต าบลต่างๆ ที่มีกิจกรรมท ากับชาวบ้าน

ในชุมชน ผลกระทบจากข่าวเป็นระดับชุมชนหือท้องถิ่น 
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 3.2 ข่าวระดับชาติ (national news) เป็นข่าวที่เกิดขึ้นในเขตเมืองหลวงและปริมณฑล 

บุคคลที่เกี่ยวของในข่าวระดับชาติ เชน คณะรัฐมนตรี ข่าวสังคมของคนระดับชาติ เช่น ดารา ข่าว

ผลิตภัณฑ์จากบริษัทหรือโรงงานที่ขายสินค้ากระจายทั่วระเทศ ผลกระทบจากข่าวเกิดกับคนจ านวน

มาก 

 3.3 ข่าวต่างประเทศ (foreign news) เป็นข่าวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศและมีผลกระทบต่อ

มนุษย์ชาติในประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลก 

  

 4. แบ่งตามชนิดของข่าว (kind of news) 

 การน าเสนอข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ปัจจุบันประกอบด้วยข่าวสารหลายชนิด ทั้งนี้เพ่ือให้เกิด
ความหลากหลายในการน าเสนอข่าวสารและเพ่ือให้ผู้อ่านได้รับรู้ข่าวสารหลากหลาย ดังนั้น ปุณณ
รัตน์ พิงคานนท์ (2548: 35) ได้น าเสนอข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ แบ่งออกเป็นชนิดต่างๆ ดังนี้ 
 4.1 ข่าวอาชญากรรม เป็นข่าวที่เก่ียวข้องกับการฆาตกรรม การปล้นจี้ การลักพาเพ่ือเรียก

ค่าไถ่ การลักลอบค้ายาเสพติด การปลอมแปลง และการกระท าที่ผิดกฎหมาย เป็นต้น ข่าว

อาชญากรรมมักจะสะท้อนให้เห็นสภาพของสังคมในแต่ละยุคสมัย ซึ่งมีผลดีต่อสาธารณชนในการได้รู้

วิธีป้องกันอาชญากรรม ที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองสักวันหนึ่งวันใดก็ได้ 

 4.2 ข่าวการเมือง เป็นข่าวที่เกี่ยวความเคลื่อนไหวในทางการเมือง พรรคการเมือง การ

เลือกตั้ง การบริหารงานของรัฐบาล และหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล ฯลฯ ข่าวการเมืองก็มักจะ

สะท้อนให้เห็นถึงสภาพการเมืองและการปกครองของแต่ละยุคสมัยได้เช่นเดียวกัน 

 4.3 ข่าวศาล เป็นข่าวที่เกี่ยวกับการพิพากษาคดีของศาลทั่วประเทศ เพ่ือที่จะขจัดความ

ขัดแย้งที่เกิดข้ึนในสังคม และเพ่ือให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนที่มีข้อพิพาทกันในทางแพ่งและอาญา

 4.4 ข่าวอุบัติเหตุ เพลิงไหม้ และภัยพิบัติ เป็นข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนเพ่ือให้ผู้อ่านได้

ทราบว่าอุบัติเหตุเกิดข้ึนจากอะไร ใครได้รับอุบัติเหตุจากครั้งนี้บ้าง ท าไมจึงมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น และมี

การสูญเสียทั้งชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินมากน้อยเพียงใด ซึ่งข่าวเพลิงไหม้และภัยพิบัติก็เป็นการ

น าเสนอข่าวในรูปแบบเดียวกัน ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นการชี้น าให้ประชาชนได้ตระหนักเก่ียวกับเรื่องนี้ให้มาก

ยิ่งขึ้น 

 4.5 ข่าวการประชุม เป็นข่าวที่หนังสือพิมพ์ต้องการรายงานเกี่ยวกับการประชุมครั้งส าคัญๆ 

ที่มีความเกี่ยวข้องกับสาธารณชน เช่น การประชุมคณะรัฐมนตรี การประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือ

วุฒิสภา ตลอดจนการประชุมขององค์การหรือหน่วยงานต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ

ประชาชน 
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 4.6 ข่าวปาฐกถา เป็นข่าวที่เกี่ยวกับการปาฐกถาหรือการพูดในที่ชุมชนของบุคคลส าคัญหรือ

บุคคลที่มีชื่อเสียง ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบถึงความคิดเห็นและแนวทางการแก้ปัญหาในเรื่อง

ต่างๆ ที่ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจอยู่ในขณะนั้น 

 4.7 ข่าวเศรษกิจ หนังสือพิมพ์บางฉบับได้ให้ความส าคัญแก่ข่าวเศรษฐกิจมาก เพราะเป็น

การรายงานข่าวที่เก่ียวข้องกับภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งอาจมีผบกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนส่วน

ใหญ่ เช่น สินค้าข้ึนราคา ภาวะเงินเฟ้อ ภาวการณ์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ การข้ึนหรือลดดอกเบี้ย

เงินฝากหรือเงินกู้ธนาคารพาณิชย์ ฯลฯ 

 4.8 ข่าวการศึกษาและวิทยาศาสตร์ เป็นการรายงานข่าวเกี่ยวกับแวดวงการศึกษา ทั้งใน

ด้านการจัดระบบการศึกษาของภาครัฐบาลและภาคเอกชน รวมทั้งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นประโชยน์ในการศึกษาค้นคว้าและวิจัย เพ่ือน าไปพัฒนา

ประเทศ 

 4.9 ข่าวสังคม เป็นรายงานข่าวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของบุคคลในสังคม เพื่อให้ผู้อ่านได้

ทราบในเรื่องต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมทางสังคม เช่น การจัดงานเลี้ยง การแต่งงาน การเลื่อนต าแหน่ง

 4.10 ข่าวบันเทิง เป็นรายงานข่าวเกี่ยวกับดาราภาพยนตร์ นักร้อง นักแสดง หรือดนตรี และ

หนังสือ ซึ่งมุ่งที่จะให้ผู้อ่านได้ทราบความเคลื่อนไหวของวงการบันเทิง และให้ผู้อ่านได้รับความ

เพลิดเพลิน สนุกสนาน และชื่นชอบบุคคลหรือผลงานเหล่านั้นด้วย  

 4.11 ข่าววัฒนธรรม คือ การรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับความเจริญงอกงามของอารยธรรม

แห่งสังคม เช่น การแต่งกาย ภาษา ประเพณี วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ รวมถึงศิลปะแขนงต่างๆ 

เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าหน้าที่ของสื่อมวลชนในการ “เฝ้าระวัง” ทางวัฒนธรรม (สุรสิทธิ์ 

วิทยารัฐน์ , 2545:61) 

 4.12 ข่าวสตรี เป็นการรายงานข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมของสตรีและแฟชั่น โดยมุ่งที่จะให้ผู้อ่าน

ได้ทราบถึงบทบาทของสตรี ตลอดจนความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแฟชั่น เครื่องแต่งกาย และ

เครื่องประดับ เป็นต้น 

 4.13 ข่าวกีฬา เป็นการรายงานเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ซึ่งอาจจะให้ข้อมูลแก่

ผู้อา่นล่วงหน้าการแข่งขัน ตลอดจนรายละเอียดต่างๆ หลังการแข่งขันแล้ว เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของผู้อ่านที่คอยติดตามข่าวทุกระยะ 
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 5. แบ่งตามความซับซ้อนของการรายงานข่าว (Complex Story Types) ได้แก่ 

5.1 ข่าวทั่วๆ ไป (general type) ได้แก่ ข่าวเกี่ยวกับบุคคล ข่าวการสัมภาษณ์ การประชุม 

 5.2 ข่าวประเด็นไม่ซับซ้อน (simple type) ได้แก่ ข่าวที่รายงานข่าวได้ตามท่ีพบ ไม่มี

ความซับซ้อนอะไรมากนัก ได้แก่ ข่าวการเจ็บป่วย ความตาย อุบัติเหตุ ไฟไหม้ อาชญากรรม เป็นต้น 

 5.3 ข่าวหลายประเด็น (complex type) เป็นข่าวที่มีความซับซ้อน มีประเด็นข่าวมากกว่า

หนึ่งประเด็น ผู้สื่อข่าวต้องอาศัยความรู้ ความสามารถพอสมควร ได้แก่ ข่าวเกี่ยวกับกฎหมาย การ

สอบสวนคดีต่างๆ ข่าวการเมือง ธุรกิจ เกษตร การศึกษา วิจัย วิทยาศาสตร์ ศาสนา เป็นต้น 

 5.4 ข่าวเฉพาะด้าน (special type) ได้แก่ ข่าวเกี่ยวกับผู้หญิง สังคม ครอบครัว 

ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วรรณคดี ศิลปะ เป็นต้น เป็นข่าวที่เป็นเรื่องราวของความสนใจเฉพาะกลุ่มบุคคล 

 

6. ข่าวโทรทัศน์ 

 กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ  (2552 : 9.5) กล่าวถึง ความหมายและความส าคัญของข่าวโทรทัศน์ว่า

ข่าวโทรทัศน์ (Television News) เป็นประเภท Journalistic Program  ซึ่งประกอบด้วย

คุณลักษณะที่ส าคัญคือ ต้องเป็นเรื่องจริง มีองค์ประกอบของข่าว อันได้แก่ ความรวดเร็ว ความทันต่อ

เหตุการณ์ มีความใกล้ชิด มีความส าคัญหรือความเด่น และมีปลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ ปัจจุบันนับว่า

ข่าวโทรทัศน์มีความส าคัญมาก เพราะเป็นการน าเสนอทั้งภาพและเสียง ท าให้ผู้ชมรายการรู้สึกร่วมกับ

เหตุการณ์ที่เป็นข่าว ถ้ามีการน าเสนอข่าวที่ดี ให้ข้อเท็จจริง มีความรวดเร็ว ผู้ชมรายการมีความ

เชื่อถือในข่าว ก็จะน ามาซึ่งรายได้จากโฆษณาต่อสถานี 

 นอกจากนี้ข่าวโทรทัศน์ยังมีบทบาทส าคัญในฐานะเป็นช่องทางในการแพร่กระจายข่าวสารที่

มีศักยภาพสูง ปัจจุบันประชาชนแทบทุกครัวเรือนมีเครื่องรับโทรทัศน์แม้ในชนบทที่ห่างไกล ท าให้ข่าว

โทรทัศน์สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้ในจ านวนมากในระยะเวลาที่รวดเร็ว ข่าวที่น าเสนอทางโทรทัศน์

นั้นสร้างความกระจ่างชัดแก่ผู้ชมเพราะภาพข่าวช่วยท าให้เข้าใจเนื้อหาได้ดี 

 จากที่ข่าวโทรทัศน์มีคุณสมบัติเด่นน าเสนอภาพและเสียงพร้อมๆกัน จึงสามารถกระตุ้นเร้าใจ

ผู้ชมได้มากกว่าสื่อมวลชนอื่น และสร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้รับสารได้ ผู้ชมรายการข่าวเมื่อได้เห็นภาพ

เหตุการณ์จริง เห็นภาพ เสียง ของบุคคลที่ตกเป็นข่าวน าเสนอทางโทรทัศน์ อาจท าให้ผู้รับสารเลื่อมใส 

ศรัทธาและคล้อยตามได้โดยง่าย บางสถานการณ์การน าเสนอข่าวที่มีทัศนะที่แตกต่างกัน เมื่อผู้รับสาร

ชมรายการข่าวโทรทัศน์อาจท าให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติได้ จึงถือว่าข่าวโทรทัศน์มีส่วนสร้างความสนใจ

และโน้มน้าวใจประชาชนได้ สถานีโทรทัศน์ทุกแห่งให้ความส าคัญกับรายการข่าวโทรทัศน์สูง มีการ
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แข่งขันทั้งรูปแบบรายการ ทั้งตัวผู้ประกาศข่าว การน าเสนอเนื้อหาและการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ

ผลิตรายการ ทั้งนี้เพราะ ข่าวโทรทัศน์ถือว่าเป็นจุดแข็งที่ส าคัญในการช่วยสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร 

 ทั้งนี้ บทบาทหน้าที่พ้ืนฐานของข่าวโทรทัศน์ คือ การให้ข่าวสาร ข้อเท็จจริงต่อผู้ชมรายการ

ให้ได้มีความรู้ ได้ทราบเหตุการณ์ความเป็นไปที่เกิดข้ึนในสังคม ด้วยปัจจัยเทคโนโลยีและระบบ

เศรษฐกิจเสรี โทรทัศน์อยู่ในกระแสธุรกิจตลาด ทุกสถานีต่างพัฒนาการน าเสนอข่าวโทรทัศน์เพื่อสร้าง

ความได้เปรียบในการแข่งขันและความน่าเชื่อถือต่อผู้ชมรายการ บรรณาธิการข่าวโทรทัศน์ถือได้ว่ามี

ความส าคัญในการท าหน้าที่เป็นผู้ก าหนดวาระข่าวสารของสังคม (Agenda setting) ในรายการข่าวว่า

เรื่องใดเป็นความส าคัญของสังคมเพ่ือให้สาธารณชนได้รับข่าวสารเพ่ือการตัดสินใจในประเด็น

สาธารณะต่างๆ 

อรนุช เลิศจรรยารักษ์ (2539: 310-311 อ้างถึงในวีรพงษ์ พลนิกรกิจ, 2545: 77)  ได้เสนอ
หลักการเขียนข่าววิทยุโทรทัศน์ไว้ว่า การเขียนข่าววิทยุโทรทัศน์โดยทั่วไปควรยึดหลัก 

1. ใช้ส านวนสนทนา (conversational language) แต่ไม่ใช้ค าแสลง (not slang) 
2. ประโยคสั้นกะทัดรัด เข้าใจง่าย เป็นกันเอง (informal) 
3. ข้อเท็จจริงคงอยู่ ไม่บิดเบือน ไม่ใส่ความเห็นไปในข่าว 
4. วิธีเขียนมักเขียนแบบ ใคร ท าอะไร กับใคร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร บางครั้งข่าววิทยุ

โทรทัศน์จะเขียนขึ้นต้นด้วยสถานที่และเวลาก่อนก็ได้ 
5. ใช้หลักการเขียนข่าววิทยุกระจายเสียงมาใช้ในการเขียนข่าวโทรทัศน์ คือ สั้น ง่าย ตรง

ประเด็น รักษาข้อเท็จจริง ภาษาท่ีดีสละสลวย มีรสนิยมดี  
 ทั้งนี้ บทข่าววิทยุโทรทัศน์มีหลักส าคัญท่ีควรค านึงถึง 4 ประการ คือ 
1. ค าบรรยายและภาพต้องไปด้วยกัน 
2. ค าบรรยายจะต้องไม่ซ้ ากับรายละเอียดที่ผู้ชมสามารถเห็นและได้ยินด้วยตนเองอยู่แล้ว 
3. ถ้าภาพไม่บอกอะไรเลย อย่าอธิบายหรือบอกอะไรมาก เพราะผู้ชมไม่สามารถมองเห็นและ

ได้ยินด้วยตนเอง 
4.อย่าเขียนค าบรรยายให้ยาวกว่าภาพยนตร์หรือ VTR 
 
3. แนวคิดเกี่ยวกับภาพข่าว 
3.1 ความหมายและความส าคัญของภาพข่าว 
ภาพข่าว หมายถึง ภาพภ่ายที่รายงานเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นสู่สายตาของประชาชน 

หรือผู้อ่าน กมล ฉายาวัฒนะ (2541 อ้างถึงในปุณณรัตน์ พิงคานนท์, 2548) ซึ่งภาพข่าวต้องเป็นภาพ
ที่ถ่ายอย่างตรงไปตรงมา ตรงกับความจริงและได้ภาพเหมือนจริงตามเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน 



31 

 

 

 

ศุภสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์ศักดิ์  (2541 อ้างถึงในปุณณรัตน์ พิงคานนท์, 2548) กล่าวว่า ภาพถ่ายทุก
ภาพที่รายงานเหตุการณ์ต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการน าเสนอข่าว หรือประกอบข่าวซึ่งจะมี
ค าอธิบายประกอบด้วยหรือไม่ก็ได้ 

ระวิวรรณ ไทยสุริโย (2544) กล่าวว่า ภาพข่าว (Photo Release) ภาพที่รายงานให้ทราบถึง
เรื่องราวที่เกิดขึ้น ต้องเป็นภาพข่าวที่ตรงไปตรงมา เป็นภาพที่เกิดขึ้นจริง และเป็นเรื่องราวที่
ประชาชนทั่วไปให้ความสนใจ ในเรื่องของสื่อมวลชนนั้น ภาพถ่ายจัดเป็นส่วนประกอบส าคัญต่อการ
น าเสนอข่าว ผู้ที่ท าหน้าที่ในการถ่ายภาพนั้นควรเลือกมุมกล้องและมีเทคนิคการถ่ายภาพ เพ่ือให้ภาพ
ข่าวนั้นออกมาคมชัด สื่อความหมายได้ดี อันจะท าให้การสื่อสารเกิดความเข้าใจและรวดเร็ว 

ความหมายโดยสรุปของ "ภาพข่าว" คือ ภาพถ่ายที่แสดงถึงสถานการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้น 
สามารถสื่อความหมายของข่าวได้โดยตรงไปตรงมา เพ่ือใช้ในการน าเสนอข่าว 

ภาพขา่วที่ดี ควรให้ภาพนั้นสื่อความหมายได้ด้วยตนเอง ไม่ใช่สื่อผ่านค าบรรยาย ค าบรรยาย
ภาพนั้นควรมีเฉพาะสิ่งที่ไม่สามารถสื่อทางภาพนั้นได้ วรรณี ลีลาเวชบุตร (2529: 83 -84) กล่าวว่า 
ภาพข่าวที่ดีมักจะได้รับคัดเลือกให้เผยแพร่ก่อนภาพที่ไม่ดี ทั้งนี้ภาพที่ดี คือภาพที่มีองค์ประกอบดี มี
เทคนิคในการถ่ายดี และมีเป้าหมายของกิจกรรมนั้นๆดี  

 
3.2 คุณภาพของภาพข่าว  
 ภาพข่าวควรมีลักษณะดังนี้ (มาลี บุญศิริพันธ์, 2534 : 90-91) 
1. ภาพข่าวควรจะมีองค์ประกอบของความน่าสนใจ 
2. ภาพข่าวต้องมีคุณภาพด้านเนื้อหาสมบูรณ์พอที่จะบอกเรื่องราวชองเหตุการณ์ให้ผู้รับสาร

เข้าใจได ้
3. ภาพข่าวต้องสื่อความหมายในเรื่องที่ต้องการจะสื่อได้ชัดเจน 
4. ภาพข่าวควรจะตอบค าถามให้แก่ผู้รับสารได้เหมือนกับได้อ่านความน าของข่าวหนึ่งข่าว 

คือ ใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร 
5. ภาพข่าวควรจะต้องมีคุณภาพดี กระบวนการทางเทคนิคในการผลิตสามารถเก็บ

รายละเอียดของเรื่องได้ทั้งหมด จึงต้องมีความคมชัดและสื่อเรื่องราวได้ทุกอย่างครบถ้วน 
 
3.3 ประเภทของภาพข่าว 
เราสามารถจ าแนกลักษณะประเภทของภาพข่าวได้ 3 ประเภท ดังนี้ 
1. ภาพข่าว ณ ที่เกิดเหตุ ถ่ายจากสถานการณ์จริง ช่างภาพต้องได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี 

เพราะนอกจากการท างานภายใต้การจ ากัดของเวลาแล้ว ยังไม่สามารถให้บุคคลที่อยู่ในภาพมาจัดฉาก
หรือท่าทางเพ่ือถ่ายภาพใหม่ได้ ภาพข่าวประเภทนี้จัดเป็นภาพข่าวที่มีคุณค่าทางข่าวมาก 
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2. ภาพข่าวทั่วไป ซึ่งเนื้อหาที่น าเสนอนั้น จะแตกต่างกันออกไปตามมุมมองของแต่ละคน 
อาจเป็นเรื่องของการเสนอแนะ การชี้ให้เห็นถึงความไม่ถูกต้อง หรือบอกกล่าวเรื่องราวใดๆ 

3. ภาพประกอบข่าว คือ ภาพที่ให้รายละเอียดเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจในตัวข่าวนั้นๆ 
 
3.4 ภาพข่าวศิลปวัฒนธรรม 
ข่าวศิลปวัฒนธรรมไม่อึกทึกคึกโครมตึงตังเหมือนข่าวประเภทอ่ืนๆ ถ้าน าไปเปรียบเทียบกับ

ข่าวฆ่ากันตาย แน่นอนว่าคนอยากอ่านอยากรู้เรื่องราวฆ่ากันตายมากกว่าศิลปวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่
สะท้อนถึงวิถีชีวิตและการแสดงออกของคน ซึ่งบอกถึงความเป็นชาติและเอกลักษณ์เฉพาะ  (พิศิษฐ์ 
ชวาลาธวัช,2549:246) 

ข่าวศิลปวัฒนธรรม เป็นข่าวที่มีประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้ (ไทยพีบีเอส, 2556) 
1. ศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ มรดกทางวัฒนธรรม ศิลปกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น การแสดงและการละเล่นพื้นบ้าน นาฎศิลป์ วรรณคดี และวรรณกรรม เป็นต้น 
2. ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ โบราณคดี ภาษา ศาสนา และคติชน 
3. สุนทรียะและสาระบันเทิง ได้แก่ ดนตรี ละครโทรทัศน์ ละครเวที ภาพยนตร์ แฟชั่น และ

ศิลปะร่วมสมัย 
4. ปรากฏการณ์ด้านสื่อและเทคโนโลยี ได้แก่ สื่อพ้ืนบ้าน สื่อสมัยใหม่ เช่น Multi Media, 

Social Media และเกมส์ 
5. วิถีชีวิตความเป็นอยู่และความเปลี่ยนแปลงของชุมชนเมืองและชนบท 
 
3.5 หลักการน าเสนอข่าวศิลปวัฒนธรรมของไทยพีบีเอส 
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมทุกแขนงอย่างหลากหลายมิติ 
2. สร้างสุนทรียะ แรงบัลดาลใจ และความคิดสร้างสรรค์ 
3. สร้างความเข้าใจอันดีต่อความแตกต่างหลากหลายวัฒนธรรม 
4. สร้างความภาคภูมิใจในชุมชนท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อและใช้ประโยชน์จากสื่อในทางสร้างสรรค์ 
6. เปิดโอกาสให้กับผู้คนที่มีความแตกต่างหลากหลาย รวมถึงผู้ที่มีน้อยในสังคมมีพ้ืนที่ในการ

แสดงออกเชิงสร้างสรรค์ 
จากการสรุปความหมายของข่าวศิลปวัฒนธรรม ที่หมายถึง การรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับ

ความเจริญงอกงามของอารยธรรมแห่งสังคม เช่น การแต่งกาย ภาษา ประเพณี วิถีชีวิต ความคิด 
ความเชื่อ รวมถึงศิลปะแขนงต่างๆ 
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ดังนั้น ภาพข่าววัฒนธรรม จึงเป็นภาพที่แสดงถึงสถานการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้น เกี่ยวข้องกับ
ความเจริญงอกงามของอารยธรรมแห่งสังคม สามารถสื่อความหมายของข่าวศิลปวัฒนธรรมได้
โดยตรง 

 
3.6 เทปบันทึกภาพข่าว 
เทปบันทึกภาพข่าว คือ เทปบันทึกภาพที่ช่างภาพได้ถ่ายท าในแต่ละวัน ณ สถานที่ของ

เหตุการณ์หรือแหล่งข่าว เทปบันทึกข่าว แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เทปบันทึกภาพข่าวที่
ออกอากาศ และเทปบันทึกภาพท่ีไม่ได้ออกอากาศ 

 1. เทปบันทึกภาพข่าวที่ออกอากาศ หมายถึง เทปบันทึกภาพข่าวที่ผ่านการตัดต่อ
และบันทึกเสียงบรรยาย และน าไปออกอากาศเรียบร้อยแล้ว (วีรพงษ์ พลนิกรกิจ , 2545) ศูนย์ข้อมูล
ข่าวจัดเก็บเทปบันทึกภาพข่าวที่ออกอากาศไว้ เพ่ือเป็นหลักฐานทางกฏหมายและเพ่ือการค้นคว้า
ข้อมูลย้อนหลังของบุคลากรฝ่ายข่าว 

 2. เทปบันทึกภาพข่าวที่ไม่ได้ออกอากาศ หรือ แฟ้มภาพ มีค าที่ใช้ในภาษาอังกฤษ
หลายค า เช่น Stock shot Footage และ Insert เทปบันทึกภาพข่าวที่ไม่ได้ออกอากาศ คือ เทป
บันทึกภาพที่ไปถ่ายท ามาทั้งหมด และน ามาตัดต่อภาพที่มีเนื้อหาเดียวกันเก็บไว้ในตลับเดียวกัน เทป
บันทึกภาพข่าวที่ไม่ได้ออกอากาศ เป็นทรัพยากรสารสนเทศที่มีการใช้ประโยชน์มากในการผลิต
รายการข่าว หรือประกอบรายงานข่าวเพ่ือความน่าสนใจ เช่น ภาพผืนนาแตกระแหง ในการประกอบ
รายงานข่าวเรื่องภัยแล้ง เป็นต้น ปัจจุบันศูนย์ข้อมูลข่าวได้ถ่ายโอนข้อมูลจากเทปบันทึกภาพลงในรูป
ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 
3.7 ภาพวิดีโอฟุตเทจ  
 ฟุตเทจดิบ คือ ผลลัพธ์ไฟล์ดิบของคลิปวิดีโอ หรือ เป็นภาพนิ่ง ซึ่งยังไม่ผ่าน

กระบวนการทางข้อมูลใดๆ ช่างภาพส่วนใหญ่มักจะถ่ายภาพเป็นฟุตเทจดิบ เพราะจะได้คุณภาพสูง 
ภาพฟุตเทจยังเป็นภาพที่มีการถ่าย มีรายละเอียดภาพที่ครบ สีและแสงไม่มีการปรับแต่ง ค าว่า Raw 
Footage ยังเป็นที่รู้จักในค าอ่ืนๆ อีก เช่น Raw video  Source footage และ Source video 

 ฟุตเทจดิบมีลักษณะขนาดที่ใหญ่มาก การจัดการไฟล์ดิบจะใช้พ้ืนที่ในการจัดเก็บ
มากกว่าวิดีโอหรือภาพที่ผ่านกระบวนการและบีบอัด 
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 4. การค้นคืนสารสนเทศ 
4.1 ความหมายของการค้นคืนสารสนเทศ 

 มนุษย์ต้องการสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ปฏิบัติงาน วางแผน ตัดสินใจ หรือเพ่ิมความ
บันเทิง ความต้องการสารสนเทศท าให้มนุษย์ต้องแสวงหาสารสนเทศด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ซักถาม 
สนทนา ฟังรายการวิทยุ ชมรายการโทรทัศน์ หรือแสวงหาจากแหล่งที่มีการรวบรวมสารสนเทศไว้
ให้บริการ เช่น สถาบันบริการสารสนเทศ ฐานข้อมูล หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
 การแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งดังกล่าว หากผู้แสวงหาสารสนเทศ (seeker) หรือผู้ใช้ 
(User) ทราบความต้องการสารสนเทศอย่างกว้างๆ ไม่สามารถระบุหรือบอกความต้องการได้อย่าง
ชัดเจน ก็อาจใช้วิธีส ารวจ (browse) สารสนเทศเพ่ือเลือกสารสนเทศที่มีประโยชน์หรือเกี่ยวข้องกับ
ความต้องการ แต่ในกรณีผู้ใช้ทราบและสามารถบอกความต้องการสารสนเทศได้อย่างชัดเจน ก็อาจใช้
วิธีค้นหา หรือค้น (search) ค าว่าค้นหา หรือค้นนี้ วิชาชีพสารสนเทศมีความหมายเป็นการเฉพาะว่า 
เป็นวิธีการที่ผู้ ใช้ซึ่งทราบว่าต้องการอะไรและสามารถบอกความต้องการได้ ท าการแสวงหา
สารสนเทศโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ  
 การค้นคืนสารสนเทศโดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการนั้น ต้อง
อาศัยกระบวนการส าคัญอย่างหนึ่งช่วยดึงสารสนเทศเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้ใช้
ออกมาจากที่จัดเก็บ กระบวนการดังกล่าวคือ การค้นคืนสารสนเทศ ( Information retrieval) ซึ่ง
หมายถึง การบวนการในการค้นคืนสารสนเทศโดยมีเป้าหมายเพ่ือชี้หรือระบุสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ 
 กระบวนการสารสนเทศจะด าเนินไปได้จนบรรลุเป้าหมายนั้น ต้องอาศัยทรัพยากรสารสนเทศ
ที่ได้รวบรวม จัดเก็บ และจัดท าเครื่องมือช่วยค้นอย่างเป็นระบบและเอ้ือต่อการค้น ต้องมีผู้ใช้ซึ่งมี
ความต้องการสารสนเทศ และท าการค้นสารสนเทศตามที่ต้องการ ในขณะที่ผู้ใช้สารสนเทศนั้น 
กระบวนการค้นคืนสารสนเทศจะจับคู่ระหว่างความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้กับทรัพยากร
สารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศส่วนหนึ่งที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้จะถูกจ าแนกออกจาก
ทรัพยากรทั้งหมด เป็นสารสนเทศท่ีค้นคืนได้ (retrieved information)  
 สารสนเทศที่ค้นคืนได้อาจเป็นสารสนเทศโดยตรง หรือเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยากร
สารสนเทศ ที่เรียกว่า ข้อมูลทางบรรณานุกรม ได้แก่ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง  ส านักพิมพ์ ปีพิมพ์ เป็นต้น  
ผู้ใช้ต้องใช้ข้อมูลนี้ในการเข้าถึงสารสนเทศอีกทอดหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดของสารสนเทศภาพข่าว จะ
ประกอบด้วย ชื่อข่าว หมวดหมู่ของข่าว ไอดีต้นทางของภาพข่าว วันที่ถ่ายท า วันที่ออกอากาศ ชื่อผู้
ประกาศ ชื่อนักข่าว และรายละเอียดภาพข่าว ใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไหร่ เป็นต้น 
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จะเห็นว่าการค้นคืนสารสนเทศต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆ ร่วมกันท างานเพ่ือเป้าหมาย
เดียวกัน คือ การได้มาซึ่งสารสนเทศที่ผู้ใช้ต้องการ หรือเรียกองค์ประกอบที่มีส่วนร่วมในการค้นคืน
สารสนเทศว่า ระบบค้นคืนสารสนเทศ 

ระบบค้นคืนสารสนเทศมิได้หมายถึงเฉพาะระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการด าเนินงานเท่านั้น 
ระบบที่ด าเนินการด้วยมือหากมีการด าเนินการให้ผู้ใช้สามารถค้นสารสนเทศที่ต้องการได้ ถือว่าเป็น
ระบบค้นคืนสารสนเทศเช่นกัน แต่เนื่องจากคอมพิวเตอร์จัดเก็บข้อมูลได้มาก ประมวลผลได้เร็ว และ
ผู้ใช้ใช้งานได้สะดวก ระบบค้นคืนสารสนเทศในปัจจุบันส่วนใหญ่จึงเป็นระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ 
 

4.2 ความส าคัญของการค้นคืนสารสนเทศ 
 ระบบสารสนเทศมีความสามารถในการดึงสารสนเทศจ านวนหนึ่งตามที่ผู้ใช้ก าหนดออกมา
จากสารสนเทศทั้งหมดที่จัดเก็บในระบบ สารสนเทศที่ถูกดึงออกมาจากในระบบ หรือที่เรียกว่า 
สารสนเทศที่ค้นคืนได้อาจเป็นสารสนเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สารสนเทศที่แต่งโดยผู้
แต่งคนใดคนหนึ่ง หรือพิมพ์ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เป็นต้น ด้วยเหตุนี้การค้นคืนสารสนเทศจึงช่วย
ให้ผู้ใช้ได้รับสารสนเทศเฉพาะที่มีเนื้อหาหรือคุณลักษณะตามที่ต้องการจากระบบค้นคืนสารสนเทศ
อย่างครบถ้วนและครอบคลุม นอกจากนี้ระบบค้นคืนสารสนเทศยังใช้งานได้สะดวก ผู้ใช้เพียงแต่ระบุ
ความต้องการให้ถูกต้อง ชัดเจน แล้วท าการค้นสารสนเทศตามขั้นตอนที่ ก าหนด ระบบค้นคืน
สารสนเทศก็จะดึงสารสนเทศเฉพาะที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ในเวลาที่รวดเร็ว โดยเฉพาะระบบ
ที่ใช้คอมพิวเตอร์ ผู้ใช้จะได้รับผลการค้นคืนภายในระยะเวลาที่นับเป็นวินาที หรือนาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ประสิทธิภาพของระบบค้นคืนสารสนเทศแต่ละระบบ 
 ในยุคที่สารสนเทศมีจ านวนมาก มีความหลากหลายทั้งรูปแบบและเนื้อหา เนื่องมาจาก
การศึกษาและวิทยาการต่างๆ ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และสารสนเทศเหล่านี้อยู่กระจัดกระจายตาม
องค์กรและสถาบันต่างๆทั่วทุกมุมโลก การค้นคืนสารสนเทศจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการเข้าถึงและ
ได้สารสนเทศที่ต้องการ 
 ดังนั้น การค้นคืนสารสนเทศจึงช่วยให้ผู้ ใช้ได้รับสารสนเทศที่ต้องการ อย่างถูกต้อง 
ครอบคลุม สะดวกและรวดเร็ว การได้รับสารสนเทศที่ถูกต้อง ครอบคลุมและทันเวลาย่อมส่งผลต่อ
ความส าเร็จในกิจกรรมต่างๆ ของผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ปฏิบัติงาน วางแผน หรือ
ตัดสินใจ 

4.3 องค์ประกอบของการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ 
 หากพิจารณาเชิงระบบ การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศเป็นการเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากร
สารสนเทศกับผู้ใช้ซึ่งมีความต้องการสารสนเทศ โดยมีฐานข้อมูลในฐานะแหล่งที่รวบรวมสารสนเทศ
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ประเภทใดประเภทหนึ่ง เนื่องจากความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลนี้มักอยู่ใน
รูปฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
 องค์ประกอบส าคัญของการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ คือ 1.) ทรัพยากรสารสนเทศ     
2.) ฐานข้อมูล 3.) ผู้ใช้ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 องคป์ระกอบส าคัญของการจัดเก็บและการค้นคืน 

เดชา นันทพิชัย. การค้นคืนสารสนเทศ (Information Retrieval). พิมพ์ครั้งท่ี 2. 

 นครศรีธรรมราช: หลักสูตรการจัดการสารสนเทศ สานักวิชา สารสนเทศศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 2546 

4.4 กลวิธีในการสืบค้น  
 เพ่ือให้ได้ผลการค้นที่ตรงกับความต้องการ ผู้ใช้ต้องมีเทคนิคหรือกลวิธีในการสืบค้น ส าหรับ
การเข้าถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์แต่ละครั้ง อาจใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือใช้ร่วมกันตั้งแต่ 2 วิธีขึ้นไปดังนี้ 

1. การสืบค้นด้วยค าส าคัญ (Keyword) 
 อรทัย วารีสอาด (2550:3) กล่าวว่า ค าว่า “Key word” ในภาษาไทยมีค าที่ใช้เรียก
หลากหลาย ได้แก่ ค าส าคัญ ค ากุญแจ ค าค้น ค าหลัก เป็นต้น ในที่นี้ขอใช้ค าว่า ค าส าคัญ ซึ่งบางครั้ง
ได้รับการเรียกขานว่า “Words anywhere” ซึ่งเน้นว่า เป็นการสืบค้นค าส าคัญที่จะปรากฏใน
รายการต่างๆ ของบรรณานุกรม ดังเช่น ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ชื่อชุด สารบัญ หรือ ทุกส่วนของ
รายการบรรณานุกรมในฐานข้อมูล ในทางทฤษฏีได้จัดค าส าคัญไว้เป็นค าศัพท์แบบไม่ควบคุม
(Uncontrolled vocabularies) หรือภาษาธรรมชาติ (Natural language) นั่นคือ ไม่ว่าจะเป็นค า
ใดๆก็ตามสามารถใช้เป็นค าค้นได้ขอเพียงแต่เป็นค าเท่านั้น ค าที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกัน 
สามารถใช้สืบค้นได้อย่างหลากหลาย ไม่ยึดติดกับหลักเกณฑ์ใดๆเพียงแต่ว่า ในการสืบค้น ผู้สืบค้น
ต้องพิมพ์เป็นค า จึงจะสืบค้นได ้
 2 .  การค้น โดยการตั ดปลายค า  หรื อส่ วนของข้ อความทางขวาที่ เ ขี ยนต่ า งกัน
(Right-truncated) เป็นการค้นหาเรื่องต่างๆ ที่ขึ้นต้นด้วยค าหรืออักษรชุดเดียวกันโดยการใช้

 

2.ฐานข้อมูล 1.แหล่ง
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

3.ผู้ใช้ 

สารสนเทศที่ผู้ใช้ต้องการ 

ความต้องการของผู้ใช ้
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เครื่ องหมาย ?  * หรือ $ แทนค าหรือชุดของอักษรทางขวาที่ ตัดออกไป เช่น program? 
Programmer* หรือ program$ ผลการค้นที่ได้ ได้แก่ program programmed programming 
และ programmer  ฯล 
 3. การใช้ตัวด าเนินการแบบตรรกะ (logical operator) เชื่อมค า หรือชุดค าสั่งต่างๆเข้า
ด้วยกันโดยใช้ and or not near หรือ adj 

AND ใช้เชื่อมค าเมื่อต้องการให้เรื่องแคบลง และตรงกับเรื่องท่ีต้องการมากขึ้น เช่น  
business and management ผลการค้นจได้เรื่องที่มีค าว่า business และ management อยู่ใน
รายการเดียวกัน 

OR ใช้เชื่อมระหว่างค าที่พ้องความหมายกัน หรือความหมายใกล้เคียงกันจะได้ผลการค้นเป็น 
จ านวนมากขึ้น เช่น aids or hiv ผลการค้นจะได้เรื่องที่มีค าว่า aids หรือ hiv ซึ่งอาจอยู่คนละ
รายการกันหรืออยู่ในรายการเดียวกันก็ได้ 
 NOT เป็นการค้นโดนให้ค าที่ต้องการค้นอยู่ห่างกันไม่เกิน 10 ค า ในประโยคเดียวกัน เช่น 
product near advertising ผลการค้นจะได้เรื่องที่มีค าว่า product และ advertising อยู่ห่างกันไม่
เกิน 10 ค าในประโยคเดียวกัน 
 ADJ เป็นการค้นโดยให้ค าที่ต้องการค้นอยู่ในประโยคเดียวกัน เช่น quality adj assurance 
ผลการค้นจะได้เรื่องที่มีค าว่า quality และ assurance อยู่ในประโยคเดียวกัน 
 Within เป็นการค้นโดยให้ค าที่ต้องการค้นอยู่ห่างกันตามที่ก าหนด เช่น Within3 หมายถึง
ค าท่ีต้องการค้นอยู่ห่างกันไม่เกิน 3 ค า 
 4. การใช้ค าสั่งโดยระบุให้ค้นค า ซึ่งอยู่ในเขตข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งตามต้องการ เช่น  
business in it หมายความว่า ผู้ใช้ต้องการค้นหาเรื่องที่มีค าว่า business อยู่ในเขตข้อมูล title หรือ

ชื่อเรื่องของทรัพยากรสารสนเทศนั้น 

 5.การค้นโดยใส่เครื่องหมายวงเล็บคร่อมชุดค าสั่งที่ซับซ้อน หรือส่วนที่ต้องการให้ 

ด าเนินการก่อน เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปจะด าเนินการตามค าสั่งจากซ้ายไปขวา หรือถ้า

มีค าเชื่อมซึ่งเป็นตัวด าเนินการด้วยจะมีล าดับที่ไม่เหมือนกันในแต่ละโปรแกรม ดังนั้น ถ้ามีค าใดที่ผู้ใช้

คิดว่าต้องการให้เครื่องด าเนินการค้นก่อนให้ใส่ไว้ในวงเล็บ เช่น business and management and 

(travel or tour) 
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 5. ระบบสารสนเทศ  
 ระบบสารสนเทศ  (Information system) เป็นระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลและด าเนินการ
ประมวลผลให้เป็นสารสนเทศเพ่ือสนองความต้องการของหน่วยงาน ทั้งทางด้านกฎหมาย ธุรกิจ 
บริหาร และประชาสัมพันธ์ เพ่ือใช้ประโยชน์ทั้งในการบริหารงานระดับสูง ระดับกลาง และระดับ
ปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศทางการศึกษา เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาด าเนินการ
ประมวลผลและวิเคราะห์ ให้เป็นสารสนเทศ ระบบสารสนเทศที่ดีจะต้องเป็นตัวแทนของเหตุการณ์ มี
หลักฐาน มีการวิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล มีการเสนอรายงานสรุปและการเผยแพร่ ระบบ
สารสนเทศจึงเป็นระบบที่ได้จัดตั้งขึ้นเพ่ือปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับข้อมูลดังต่อไปนี้  
 1. รวบรวมข้อมูลทั้งภายใน ภายนอก ซึ่งจ าเป็นต่อหน่วยงาน 
 2. จัดการเกี่ยวกับข้อมูลเพื่อให้เป็นสารสนเทศท่ีพร้อมจะใช้ประโยชน์ได้  
 3. จัดให้มีระบบเก็บเป็นหมวดหมู่ เพ่ือสะดวกต่อการค้นหาและน าไปใช้ 
 4. มีการปรับปรุงข้อมูลเสมอ เพ่ือให้อยู่ในสภาพที่ถูกต้องทันสมัยตลอดเวลา 

ระบบสารสนเทศไม่จ าเป็นต้องเป็นระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ และไม่ใช่ว่าระบบสารสนเทศจะ
เป็นแบบแผนเสียทั้งหมด ยังมีแหล่งสารสนเทศที่ไม่เป็นแบบแผน เช่น ข่าวโคมลอยในส านักงาน การ
ซุบซิบ และอ่ืนๆ ในระบบสารสนเทศแบบเดิมสารสนเทศถูกรวบรวมและจัดเก็บด้วยมือ (Manual) 
ปัจจุบัน ระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์อย่างเป็นแบบแผนก าลังได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะมัน
สามารถรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล และรายงานข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพ่ือให้สารสนเทศที่จ าเป็น
ส าหรับการตัดสินใจทางการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก ระบบสารสนเทศที่จะกล่าวถึงใน
หนังสือเล่มนี้เป็นระบบที่มีการวางแผนด้วยวิธีที่เป็นโครงสร้างและมีการจัดการเพ่ือประโยชน์ของ
องค์กร สังกัดต่างๆ ที่น าเสนอจึงมุ่งที่ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ซึ่งหลายสังกัดประยุกต์ใช้กับ
ระบบที่ท าด้วยมือได้ 

 
 5.1 หลักการของระบบสารสนเทศ 
 โดยที่ระบบสารสนเทศคือ ระบบการเก็บและการจัดท าข้อมูลเพ่ือให้เป็นข้อสนเทศ
ประกอบการบริหารและด าเนินงานในด้านต่างๆ ขององค์กร ดังนั้น สิ่งส าคัญและจ าเป็นต่อการคงอยู่
ของระบบก็คือ 
 1. การบูรณาการของระบบ 

หมายถึงความสอดคล้อง และผสมกลมกลืนกันของระบบสารสนเทศกับระบบขององค์กร 

ทั้งในด้านเป้าหมาย โครงสร้าง ขอบข่ายและสาระ ทรัพยากร และรูปแบบการบริหารองค์กร 
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 2. คุณภาพของข้อมูล 

ข้อมูลที่จะให้ข้อสนเทศที่เป็นความรู้ หรือทางเลือกเพ่ือการบริหาร หรือการด าเนินงาน  
จะต้องเป็นข้อมูลที่ตรงกับปัญหาหรือความต้องการของผู้ใช้และจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะคือ ต้องมี
ความถูกต้อง แม่นย า ทันเวลา ครบถ้วน และกะทัดรัดด้วย 
 3. การใช้ข้อมูล 

ปัจจัยที่จะท าให้เกิดการใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารและด าเนินการของหน่วยงานมีหลาย 
ประการดังนี้ 

3.1 เจตคติทางข้อมูล ผู้บริหารของหน่วยงานต้องเห็นความส าคัญและความจ าเป็นที่ต้อง 

ใช้ข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการตัดสินใจ มีความเชื่อว่าข้อมูลจะช่วยให้การตัดสินใจ

ได้ถูกต้อง และครอบคลุมสาเหตุของปัญหา 

3.2 ความพร้อมของข้อมูล ได้แก่ การมีข้อมูลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และพร้อมที่จะใช้ได้ 

ตามความต้องการ มีการจัดระบบการรวบรวม การประมวลผล และการจัดจ าแนกหมวดหมู่การเก็บที่

ใช้ได้ง่ายพอเพียงและเป็นปัจจุบัน 

3.3 ความสามารถในการวินิจฉัยข้อมูล กล่าวคือ ความสามารถในการวิเคราะห์แปล 

ความหมาย และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับปัญหา หรือมองเห็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปรับปรุงเพ่ือ

แก้ปัญหานั้นๆ ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อข้อมูลยิ่งขึ้น 

 

5.2 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
 การพิจารณาองค์ประกอบของระบบสารสนเทศมี  3 ส่วนคือ ส่วนของข้อมูลซึ่งเป็นตัวป้อน 
ส่วนของการประมวลผล และส่วนของสารสนเทศซึ่งเปรียบเหมือนผลผลิตน าไปใช้ 
 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศทั้ง 3 ส่วน มี 6 ส่วนย่อยดังนี้ 
 1. ข้อมูล หรือ ข้อมูลดิบ เป็นส่วนป้อนเข้า (Input) ประกอบด้วยข้อมูลที่เป็น 
ตัวเลข ข้อความ เสียงและภาพ 

 2. รูปแบบการประมวลผล (Models) เป็นการก าหนดความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่ 

ละรายการเพ่ือให้จัดการกระท าข้อมูลเหล่านั้นตามที่ก าหนดไว้ 

 3. สารสนเทศ เป็นผลผลิต (Output) ของระบบ มีผลต่อส่วนประกอบอื่นๆท้ังหมด  

หากผลของส่วนนี้ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ย่อมส่งผลให้ส่วนอื่นๆ ผิดพลาดไปด้วย 
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 4. เทคโนโลยี (Technology) เป็นส่วนที่ท าหน้าที่เก็บข้อมูล ด าเนินการตาม 

รูปแบบการประมวลผล และท าให้เกิดผลผลิตของระบบออกมาในสื่อที่ต้องการ องค์ประกอบที่ส าคัญ

ของเทคโนโลยีได้แก่ คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ และโทรคมนาคม 

 5. ฐานข้อมูล (Data base) เป็นวิธีการที่จะเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบให้สะดวกต่อ 
การเรียกใช้ สามารถแก้ไขได้ง่าย ส าหรับผู้ใช้จ านวนมากและสามารถป้องกันไม่ให้ผู้มีสิทธิ์ใช้เข้าถึง

ข้อมูลได ้

 6. การควบคุม (Controls) เป็นส่วนการประกอบที่ก าหนดไว้เพื่อให้ระบบ 

สารสนเทศมีความปลอดภัย ไม่ถูกท าลายทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา 

 ทุกระบบ รวมทั้งระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ มีสิ่งเข้า กระบวนการและสิ่งออก 
กระบวนการจะแปลงสิ่งเข้า (ข้อมูล) ให้เป็นสิ่งออก (สารสนเทศทางการจัดการ)กระบวนการสามารถ
แบ่งย่อยลงและเขียนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์และกระบวนค าสั่ง (Procedures) ฮาร์ดแวร์
คอมพิวเตอร์กระท าการ (Execute) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และคนเป็นผู้กระท าการกระบวนการ
ค าสั่ง ตัวอย่างเช่น บางครั้งคนต้องท าการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลด้วยมือก่อนส่งเข้าระบบ
สารสนเทศ ระบบสารสนเทศจะมีแฟ้มข้อมูลจ านวนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นแบบที่ใช้คอมพิวเตอร์หรือแบบ
ที่ท าด้วยมือ 
 แน่นอน คนเป็นส่วนส าคัญที่สุดของระบบสารสนเทศ นักวิเคราะห์ระบบและนักเขียน
โปรแกรมเป็นผู้ออกแบบ ด าเนินการ และบ ารุงรักษาโปรแกรมและกระบวนการค าสั่งในขณะที่ผู้
ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer operator) เป็นผู้ด าเนินงาน (Run) ในส่วนของระบบที่ใช้
คอมพิวเตอร์ บุคลากรฝ่ายบัญชี การเงิน การตลาด และการผลิตใช้ส่วนอ่ืนๆของระบบสารสนเทศซึ่ง
ที่จริงแล้วบางครั้งไม่ได้ใช้ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เลย ส่วนบุคคลากรฝ่ายจัดการเป็นผู้ก าหนดนโยบาย
ทั้งหลายซึ่งควบคุมการด าเนินการของระบบสารสนเทศโดยสรุปแล้ว แก่นของระบบสารสนเทศ
ประกอบด้วยสิ่งเข้า กระบวนการ แฟ้มข้อมูล และสิ่งออก ส่วนเหล่านี้ถูกกระท าการและควบคุมโดย
ฮาร์ดแวร์และบุคลากร 
 วัตถุประสงค์ของระบบสารสนเทศคือ เพ่ือสร้าง วิเคราะห์และท าให้ผู้ใช้ที่เหมาะสมได้รับ

ข้อมูลและสารสนเทศที่หลากหลาย จุดเริ่มต้นก็คือการสร้างข้อมูลหรือการหา (Finding) ข้อมูลมาให้

ได้ เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว มีข้ันตอนด าเนินการตามมาดังนี้ 

 การจัดเก็บ (Storing) จ าเป็นต้องระบุวิธีการต่างๆ ในการจัดเก็บข้อมูล โดยอาศัยเกณฑ์ต่างๆ 
ที่จ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์ การเข้าถึง และผู้ที่มีศักยภาพเป็นผู้ใช้ 
 การแปลงผัน (Converting) การวิเคราะห์ รูปแบบต่างๆที่ใช้งานได้ 
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 การส่ง (Conveying) ปกติแล้วข้อมูลไม่ได้มีประโยชน์แค่ในที่จัดเก็บต้นแหล่งเท่านั้น แต่ต้อง
ส่งถ่ายไปยังผู้ใช้ (คนหนึ่งหรือหลายคน) 
 การท าซ้ า (Reproducing) อาจจ าเป็นต้องท าซ้ าหลายระดับ (Copies) ในรู)แบบต่างๆ 
 การจ าแนกประเภท (Classifying) การตัดสินใจก าหนดหัวเรื่อง (Heading) ที่ถูกต้องเพ่ือ
จัดเก็บข้อมูลเป็นเรื่องส าคัญยิ่ง 
 การสังเคราะห์ (Synthesizing) อาจจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งเพ่ือให้มีสารสนเทศ
พอเพียงส าหรับการตัดสินใจ 
 การจัดกระท า (Manipulating) ข้อมูลอาจมีความหมายมากขึ้นโดยการจัดกระท าเชิงสถิติ 
 การค้นคืน (Retrieving) การที่ผู้ใช้ที่เหมาะสมสามารถเข้าถึงข้อมูลเมื่อต้องการเป็นเรื่อง
ส าคัญ 
 การพิจารณาทบทวน (Reviewing) ข้อมูลอะไรที่จ าเป็นต้องมีไว้ และมีไว้เป็นเวลานานแค่
ไหน? ระบบจัดเก็บและสมรรถภาพในการจัดกระท าสามารถรับมือกับข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์จ านวน
มากได้หรือไม่ หรือข้อมูลบางอย่างควรท าลาย? 
 การท าลาย (Destroying) การพิจารณาทบทวนว่าข้อมูลใดจ าเป็นหรือข้อมูลใดใช้อยู่เป็น
ประจ าอาจบ่งบอกได้ว่าควรขจัดข้อมูลใดออกไป 
 

6. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบสืบค้นภาพข่าว 
 6.1วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) 
 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) หมายถึง ขั้นตอน
หรือกระบวนการในการพัฒนาระบบงานที่เป็นขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนเสร็จ (ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล , 
2552: 56) เป็นกระบวนการทางความคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือแก้ปัญหาและตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2551)  
 วงจรการพัฒนาระบบเป็นกระบวนการหรือขั้นตอนที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ อาจ
เป็นที่รู้จักในชื่อเรียกต่างๆ เช่น วงจรการพัฒนา วงจรการพัฒนาระบบหรือวงจรการพัฒนาระบบแบบ
มีโครงสร้่าง ซึ่งอาจประกอบด้วยจ านวนขั้นตอนที่แตกต่างกัน วงจรพัฒนาระบบประกอบด้วยขั้นตอน
การพัฒนาระบบต่างๆ ทั้งเรื่องของการวางแผนระบบหรือการส ารวจเบื้องต้น การวิเคราะห์ระบบเพ่ือ
ศึกษารายละเอียดความต้องการของผู้ใช้ การออกแบบระบบ การปรับใช้ระบบเพ่ือให้สามารถใช้
ระบบใหม่ได้ทันเวลา และควรมีการฝึกอบรมบุคลากรให้พร้อมต่อการใช้ระบบใหม่ รวมถึงการ
บ ารุงรักษา เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ณัฎพันธ์ เขจรนันทน์,2551:66-68) 
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 โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2548) ได้อธิบายเกี่ยวกับวงจรการพัฒนาระบบไว้ว่า  
การพัฒนาซอฟต์แวร์ จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก คือ การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ 
(Design) และการน าไปใช้ (Maintenance) แต่หากกล่าวถึงแนวทางในการพัฒนาระบบ SDLC แล้ว
จะประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนหลักด้วยกันคือ  
1. การวางแผนโครงการ (Project Planning) 
2. การวิเคราะห์ (Analysis) 
3. การออกแบบ (Design) 
4. การน าไปใช้ (Implementation) 
5. การบ ารุงรักษา (Maintenance) 
 ซ่ึงแต่ละข้ันตอนมีรายละเอียด ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนโครงการ (Project Planning) 
 การวางแผนและศึกษาความต้องการของระบบ เป็นระยะแรกที่การพัฒนาระบบควรจะต้อง
เริ่มจากการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาระบบ มีเป้าหมาย
ในการท าโครงการและขอบเขตอย่างไร ผลที่คาดว่าจะได้รับ เช่น การเพ่ิมประสิทธิภาพและส่งเสริม
การด าเนินงานขององค์ให้บรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้ต้องศึกษาความต้องการใหม่ของผู้ใช้หรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับระบบ โดยก าหนดความรับผิดชอบของงานแต่ละระบบ สอบถามความต้องการของ
ผู้บริหาร และการเลือกเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบซึ่งเชื่อมโยงไปถึงงบประมาณและค่าใช้จ่าย
ตลอดโครงการว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนพัฒนาระบบหรือไม่ ซึ่งการวางแผนและศึกษาความต้องการของ
ระบบที่ชัดเจนและละเอียดจะช่วยให้การวิเคราะห์และการพัฒนาระบบตรงตามความต้องการผู้ใช้มาก
ที่สุด 
 ในเบื้องต้นของการวางแผนจะเริ่มจากวิธีการระบุปัญหาเดิมที่เกิดขึ้นกับระบบเพ่ือใช้เป็น
เหตุผลในการพัฒนาระบบหรือชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่จะเกิดในอนาคตหากไม่มีการพัฒนาระบบขึ้นมา
แทนระบบเดิม เป็นขั้นตอนการศึกษาระบบงานเดิมเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
หรือสอบถามผู้ใช้ ผู้บริหาร สังเกตการณ์ด้วยตนเอง หรือ รวบรวมเอกสารเอกสารที่เกี่ยวข้องน ามา
วิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหาโดยชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดจากระบบงานเดิม จากนั้นจึงศึกษาความเป็นไปได้
ในการพัฒนาระบบเพ่ือเป็นการประเมินว่าระบบใหม่นั้นสามารถเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่  
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 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระบบ (Analysis) 
การวิเคราะห์ระบบเป็นน าความต้องการระบบจากผู้ใช้มาพัฒนาต้นแบบเพ่ือให้เห็นความต้องการของ
ระบบและเป็นการอธิบายวิธีการท างานแบบละเอียดเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบระบบและ
พัฒนาระบบเป็นการวิเคราะห์เพ่ือก าหนดสิ่งที่รับเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ ของระบบงานในทุก
งานที่เกิดขึ้นในระบบ เรียกว่าการออกแบบในแนวตรรกะ (Logical Design) เป็นการออกแบบ
แนวคิดเชิงระบบอย่างละเอียด เริ่มตั้งแต่สิ่งน าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ ข้อมูลที่จัดเก็บ ส่วนต่อ
ประสานกับผู้ใช้ การออกแบบมุ่งไปยังระบบที่มองเห็น เข้าใจได้ในสายตาของผู้ใช้ เช่น การท า
แผนภาพ (Diagram) เพ่ือแสดงภาพจ าลองของระบบโดยใช้รูปแบบของแผนภาพการไหลของข้อมูล 
(Data Flow Diagram : DFDs) เป็นการแสดงให้เห็นถึงการไหลเวียนของข้อมูลในระบบ แผนภาพ
การไหลเวียนของระบบ (System Flowcharts) เป็นเครื่องมือที่ใช้สัญลักษณ์เพ่ือสร้างแบบจ าลอง
ระบบ พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) เป็นการอธิบายถึงลักษณะการเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล 
เป็นการนิยามโครงสร้างฐานข้อมูล และโครงสร้างการตัดสินใจ (Structured Decision) ซึ่งผู้บริหาร
จะท าการพิจารณาว่ามีความเป็นไปได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ ส่วนผู้ใช้ระบบจะใช้ข้อมูลนี้ใน
การตรวจสอบว่าผู้พัฒนาระบบได้วิเคราะห์ระบบมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ 
  
 ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบระบบ (Design) 
การออกแบบระบบเป็นการน าขั้นตอนการศึกษาและการวิเคราะห์ระบบมาให้เป็นระบบใหม่ที่ต้องการ 
การออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design)  เป็นการออกแบบแสดงผังการท างานของระบบ 
(Work Flow)โปรแกรม หน้าที่ของผู้ใช้ คุณลักษณะของฮาร์ดแวร์ต่างๆ (Hardware Specification) 
การออกแบบจะเป็นการออกแบบอย่างกว้างๆ แต่จะน าเสนอกระบวนการเข้าและออกของข้อมูล
อย่างชัดเจน มีการออกแบบฟอร์มส าหรับใส่ข้อมูลเข้า ( Input Form) หน้าจอการแสดงผล การ
ออกแบบผลการแสดงการประมวลผล มีขั้นตอนการประมวลผล และก าหนดผู้รับผิดชอบ มีรูปแบบ
การจัดหาระบบ การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ การออกแบบหน้าจอของผู้ใช้งาน (User 
Interface) การออกแบบฐานข้อมูล และการออกแบบโปรแกรม เพ่ือให้เห็นคุณลักษณะของระบบ
หรือข้อก าหนดของระบบที่สามารถน าไปใช้ในขั้นตอนต่อไป คือการพัฒนาหรือการสร้างระบบ รวมทั้ง
น าไปใช้เป็นข้อก าหนดให้กับผู้ผลิตหรือจ าหน่าย ในการสรรหาโปรแกรมส าเร็จรูป หรือว่าจ้าง
หน่วยงานภายนอกมาให้บริการ 
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 ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาและติดตั้งระบบ (Implementation) 
การพัฒนาระบบเป็นการน าข้อมูลในส่วนของการวิเคราะห์มาออกแบบ โดยผู้พัฒนาระบบจะต้อง
พัฒนาให้ตรงกับสิ่งที่ออกแบบไว้ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. การพัฒนาโปรแกรมและฐานข้อมูล ในขั้นตอนนี้จะเริ่มเขียนโปรแกรมและสร้างฐานข้อมูลตามที่ได้
ออกแบบไว้แล้วในขั้นตอนการออกแบบ 
2. การทดสอบระบบ เป็นการทดสอบการท างานของโปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้น ให้ท างานได้ถูกต้องตรง
กับวัตถุประสงค์ที่ได้ออกแบบไว้ โดยจะทดสอบในเรื่องต่างๆ ได้แก่ ทดสอบการท างานและข้อมูลน า
ออกของระบบ กระบวนการท างาน และวิธีปฏิบัติงานของระบบ และเมื่อการพัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้ว
จึงมีการจัดท าคู่มืออธิบายขั้นตอนการท างานโดยละเอียดให้แก่ผู้ใช้ระบบ หรือ คู่มือการปฏิบัติงาน
ของระบบ 
3. การใช้งานและติดตั้งระบบ เมื่อระบบใหม่ที่ได้พัฒนาขึ้นผ่านการทดสอบและท างานได้สมบูรณ์
พร้อมที่จะน าไปใช้งานได้จริง จึงท าการติดตั้งระบบเพ่ือน าไปใช้ 
  
 ขั้นตอนที่ 5 การบ ารุงรักษา (Maintenance)  
การบ ารุงรักษาจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้พัฒนาระบบ โดยจะต้องดูแลการติดตั้งและบ ารุงดูแลรักษา
ระบบให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสม่ าเสมอ โดยระยะเวลาของการบ ารุงรักษานั้นจะเป็นช่วง
ระยะเวลาที่ยาวนานที่สุด ระบบจะต้องใช้งานได้ยาวนานหลายปี และสามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ในอนาคต หรือเมื่อนานไปผู้ใช้อาจมีความต้องการที่เปลี่ยนไป ผู้พัฒนาระบบจะต้องหาโปรแกรม
รองรับในอนาคต หากการเปลี่ยนแปลงนั้นมีมากเกินไป องค์กรจ าเป็นต้องปรับปรุงระบบให้ทันสมัย ก็
จะกลับไปสู่ขั้นตอนแรก และท าตามล าดับวงจรพัฒนาระบบต่อไป 
  
 6.2. ภาษา Java   

ภาษา Java เป็นภาษาคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ ที่มีประสิทธิภาพในการท างาน ไม่ยึดติดกับ
แพลตฟอร์ม (Platform) ใดๆ สามารถท างานได้กับคอมพิวเตอร์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น PC เครื่องระดับ
มินิคอมพิวเตอร์จนถึงระดับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ และยังมีความสามารถในการสร้างโปรแกรมขนาดเล็ก
ที่เรียกว่า “แอปเพล็ต (Applets)” ส าหรับใช้งานบนอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย Java จึงเป็นภาษาท่ีได้รับ
ความนิยมอย่างสูงในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของอินเทอร์เน็ต 

1. ความสามารถของภาษา Java 

 ภาษา Java ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Dr.James  Gosling แห่งบริษัท Sun Microsystems ใน
ปลายปี ค.ศ.1995 เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้สามารถท างานกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกประเภทและระบบปฏิบัติการที่ต่างกันได้ นอกจากนี้ ยังสามารถน ามาพัฒนา
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานเฉพาะด้าน (Application)  ให้สามารถท างานบนเว็บได้เป็นอย่าง
ดี ดังนั้น Java จึงเริ่มได้รับความนิยมในช่วงการเปิดตัวเทคโนโลยี World Wide Web(www) เรื่อยมา
จนถึงปัจจุบัน 

ชุดเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java เริ่มแรกมีชื่อว่า “Java Development 
Kit (JDK)” ต่อมาได้ถูกพัฒนาเป็น JDK รูปแบบใหม่ คือ “Java 2 Platform” มีชื่ออย่างเป็นทางการ
ว่า “Java 2 Platform , Standard Edition (J2SE)” และบริษัท Sun Microsystem ได้จัดท าเป็นชุด
เครื่องมือ JDK บน Java 2 Platform เรียกว่า “J2SE Develop Kit” ซึ่งรวมตัวแปลภาษาและ
เครื่องมืออื่นๆ ท าให้โปรแกรมภาษา Java รุ่นใหม่ มีความสามารถและสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับ
โปรแกรมเมอร์มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ไลบรารี (Library)”  ซึ่งเป็นโปรแกรมย่อยๆ ที่สามารถ
น าไปใช้ในโปรแกรมอ่ืนได้ (Reuse Library) ในภาษา Java เรียกไลบรารีเหล่านั้นว่า “แพ็กเกจ 
(Package)” ที่โปรแกรมเมอร์สามารถน าไปใช้ได้ทันที ท าให้การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาได้เป็นอย่างมาก 

 

Web Service

OSAndroid

Network

Mobile Web

System
 

 
ภาพที่ 11 ความสามารถของภาษา Java (สุดา เธียรมนตรี. 2556:1) 

สุดา เธียรมนตรี. คู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Java ฉบับสมบูรณ์ (2nd Edition). 
 นนทบุรี: ไอดีซี, 2556 
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 2. ชนิดของโปรแกรม Java 
 ตามท่ีกล่าวในหัวข้อที่ผ่านมาว่าภาษา Java สามารถน ามาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือ
ท างานบนคอมพิวเตอร์ต่างชนิดหรือต่าง Platform ได้ เช่น PC , Macintosh เป็นต้น นอกจากนี้ ยัง
สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปหรืองานเฉพาะด้าน (Application) เพ่ือท างานบน
เว็บได้อีกด้วย ในภาษา Java จะแบ่งโปรแกรมที่สร้างได้ ออกเป็น / ชนิด ได้แก่ Java Application 
และ Java Servlet / Java Applet 
 Java Application 
 เป็นการน าภาษา Java มาเขียนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้อย่างอิสระ 
(Stand-alone Program) สามารถท างานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่างระบบกันได้ 
 Java Servlet / Java Applet 
 Java Servlet เป็นการน าภาษา Java มาเขียนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ท างานบนเว็บ
เซิร์ฟเวอร ์(Web Server) ซึ่งเป็นเครื่องแม่ข่ายที่คอยให้บริการ การท างานของโปรแกรมผ่านทางเว็บ
เพจ (Web Page) บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานโปรแกรมนั้นได้ไม่ว่า
จะอยู่สถานที่ใดก็ตาม Java Applet เป็นโปรแกรม Java ที่ไม่สามารถท างานได้อย่างอิสระหรือตาม
ล าพังได้ เนื่องจากต้องถูกแทรกไปกับเอกสาร HTML เพ่ือไปท างานบนเครื่องลูกข่าย (Client)  โดยมี
โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ (Web Brower) เช่น Netscape หรือ Internet Explorer เป็นโปรแกรมท่ี
ใช้อ่านเอกสาร HTML ผู้ใช้จึงสามารถใช้งานโปรแกรม Java Applet ได้ 
 
 3. โครงสร้างของภาษา Java 
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะใช้ภาษาใดก็ตาม การเรียนรู้จะเริ่มต้นจากการท า
ความรู้จักกับโครงสร้างชองภาษาซึ่งจะแตกต่างกันออกไป ส าหรับภาษา Java โครงสร้าง ดังนี้ 
 1  Public class ชื่อคลาส 

 2 { 

 3 Public static void main (String[] args) 

 4 { 

    5  ประโยคค าสั่งต่างๆของโปรแกรม ; 

 6 } 

 7 } 
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 บรรทัดที่ 1, 2 และ 7 

 รูปแบบ  public class “ชื่อคลาส” 

เริ่มต้นด้วยการเขียนคีย์เวิร์ด (Keyword) ค าว่า “public” ตามด้วยค าว่า “class” และตาม
ด้วยชื่อคลาส คีย์เวิร์ดคือ ค าที่มีความหมายเฉพาะส าหรับภาษา Java ไม่อนุญาตให้น าไปตั้งชื่อตัวแปร
อ่ืน ค าว่า “public” จะต้องระบุไว้ก่อนหน้าค าว่า “class” เสมอเพ่ือให้คลาสนั้นสามารถใช้งานได้ ค า
ว่า “class” เป็นการบอกตัวแปลภาษาว่าจะมีการสร้างคลาสขึ้นเพ่ือใช้งาน โดยคลาสดังกล่าวที่มีชื่อ
ตามที่ระบุไว้ สัญลักษณ์ Curly Brace หรือเครื่องหมายปีกกา (“{ }”) ในบรรทัดที่ 2 และ 7 ของ
คลาสใดๆ บอกให้ทราบถึงจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของคลาสนั้น และโดยทั่วไปนั้น การตั้งชื่อคลาส 
ตัวอักษรแรกของค าจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ หากมีมากกกว่า 1 ค า จะต้องเขียนติดกัน และตัวอักษรตัว
แรกของทุกๆ ค าจะนิยมเขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เช่นกัน 

 
บรรทัดที่ 3 
รูปแบบ public static void main (String[] args) 
เป็น Method ของคลาส โดย Method นี้มีชื่อว่า “main()” เป็น Method หลักของโฏปร

แกรมในการเริ่มต้นท างานตามค าสั่งภายใน Method “main()” นั้น คลาสใดๆ ของโปรแกรมสามารถ
มี Method ได้มากกว่า 1 Method แต่จะต้องเริ่มต้นด้วย Method “main()” เสมอ 

ค าว่า “Method” ในภาษา Java ก็คือ “Function” หรือ “Procedure” ในโปรแกรมภาษา
อ่ืนๆ ซึ่งเป็นโปรแกรมย่อยที่มีลักษณะที่เหมือนส่วนประกอบที่น ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมเพ่ือ
ท าหน้าที่ใด หน้าที่หนึ่งในการท างานจริงนั้น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขียนด้วยภาษา Java จะ
ประกอบไปด้วยหลาย Class แต่ละ Class สามารถสามารถมีได้หลาย Method แต่ Method ส าคัญ
ที่ใช้เริ่มต้นการท างานของโปรแกรม คือ Method “main()”  

การเขียน Method “main()” เริ่มต้นด้วยคีย์เวิร์ด “public” เช่นเดียวกับการระบุชื่อคลาส 
เพ่ือก าหนดให้ Method นั้นท างานได้ ตามด้วยคีย์เวิร์ด “static” เป็นการก าหนดการเรียกใช้ 
Method นั้นได้โดยไม่ต้องสร้าง Object จากนั้น ตามด้วยคีย์เวิร์ด “void” ระบุให้ทราบว่าไม่มีการส่ง
ค่ากลับคืน ตามด้วยคีย์เวิร์ด “main(String[] args)” คือ ชื่อ Method หลักของโปรแกรม ภายใน
วงเล็บมีการระบุอะเรย์ของอากิวเม้นต์ชนิด String[] ไว้เพ่ือบอกให้ทราบว่าจะมีการส่งค่าข้อมูลใดๆ 
เข้ามายัง Method “main()” 
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 4. การสร้างและรันไฟล์ซอร์สโค้ด Java 
 เมื่อเรียนรู้ถึงโครงสร้างของโปรแกรมภาษา Java แล้ว หัวข้อนี้จะกล่าวถึงการสร้างไฟล์
โปรแกรมด้วยภาษา Java และการรันไฟล์เพ่ือดูผลลัพธ์ ซึ่ง 2 ขั้นตอนส าคัญนี้จัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการสร้างโปรแกรมด้วยภาษา Java (Java Development Cycle) ซึ่งมี 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
การเขียนและสร้างไฟล์ซอร์สโค้ด การแปลซอร์สโค้ด และสั้งให้โปรแกรมปฏิบัติการ ดังแผนภาพในรูป
ที่ 12 

Step 1
                 

         

Soure Code File
(         .java)

Step 3
              
          

Step 3
             

Java Bytecode
(         .java)

       

 
 

ภาพที่ 12 แสดงกระบวนการสร้างโปรแกรมด้วยภาษา Java  
พนิดา พานิชกุล. การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ด้วยภาษา Java. พิมพ์ครั้งท่ี 5. กรุงเทพฯ: เคทีพี 

คอมพ์ แอนด์ คอลซัลท์,2554 
 

 5. ข้อดีของภาษา Java 
 5.1 ท างานบนเว็บเบราว์เซอร์ได้ โปรแกรมจาวาที่มีคุณสมบัติดังกล่าวก็คือจาวาแอปเพล็ต 
(Java Applet) หรือเรียกย่อๆ ว่าแอปเพล็ต ซึ่งแปลว่าแอปพลิเคชั่นขนาดเล็ก แอปเพล็ตเป็น
โปรแกรมที่ท างานอยู่บนเว็บเพจ ท าให้สามารถท างานบนระบบปฏิบัติการใดก็ได้ที่มีในเว็บ
เบราว์เซอร์ที่สนับสนุนจาวาติดตั้งอยู่ 
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 5.2 ความปลอดภัยสูง ผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ว่าแอปเพล็ตที่โหลดจากเว็บไซต์ต่างๆนั้นไม่มา
พร้อมกับไวรัสที่เข้ามาสร้างความเสียหาย หรือแอบดูข้อมูลในเครื่องของเขา 
 5.3 สนับสนุนงานหลายระดับ ตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปจนถึงอุปกรณ์
พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือทั้งรุ่นเก่าที่ใช้ JME (Java Mobile Edition) และSmart Phone 
Android ที่สามารถท างานได้ทั้งบนโทรศัพท์และบนเว็บเพจ 
 5.4 สามารถท างานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างระบบได้ ขอเพียงแค่เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องนั้นมีเครื่องจักรเสมือนจาวาติดตั้งอยู่ 
 5.5 ภาษาจาวาเป็นภาษาเชิงวัตถุ ภาษาเชิงวัตถุช่วยให้แก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้เพราะการ
มองสิ่งต่างๆ เป็นวัตถุนั้นเป็นมุมมองที่พวกเราคุ้นเคยอยู่แล้ว 
 5.6 ความเรียบง่าย ไวยากรณ์ของภาษาจาวาถูกออกแบบมาเป็นอย่างดี ท าให้เข้าใจง่าย 
 5.7ระบบจัดการคืนพื้นที่ในหน่วยความจ าอัตโนมัติ (Automatic Garbage 
Collection) ช่วยให้โปรแกรมเมอร์ไม่ต้องกังวลว่าจะลืมคืนพื้นที่ในหน่วยความจ าอัตโนมัติที่ไม่ได้ใช้ 
 5.8 มีคลาสจ านวนมากมายให้ใช้ ในจาวาแพลตฟอร์มมาตรฐาน (J2SE)  รุ่นที่ 5.0 มีคลาส
และอินเทอร์เฟซให้ใช้ถึง 3,279 อัน ท าให้ผู้เขียนโปรแกรมสามารถพัฒนาโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว
โดยการต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว 
 5.9 ฟรี เครื่องมือในการพัฒนาแจกฟรี ตั้งแต่ตัวแปลภาษา , โปรแกรมเครื่องจักรเสมือน  , 
โปรแกรมท่ีใช้พัฒนาโปรแกรม หรือที่เรียกกันว่า Integrated Development Environment – IDE 
, โปรแกรมวาด UML class diagram, ฯลฯ 
 

 6.3 Apache Maven  
 เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์ ซึ่งจะเข้ามาช่วยจดการควบคุม Library 
เช่นการจะเพ่ิม Library, ลบ หรือแม้แต่จะแก้ไข (การจะเพ่ิมเวอร์ชั่น หรือ ลดเวอร์ชั่น ของ Library) 
ก็สามารถท าได้ง่ายมาก โดยไม่ต้องไปตามหาโหลดไฟล์ Library จากเว็บ ต้องน าไฟล์นั้นมา Extract 
File ย้ายไฟล์เข้ามาในโปรเจกต์ แล้วสุดท้ายยังต้องมาก าหนด path file ให้โปรเจคว่าไฟล์อยู่ที่ไหน 
ซ่ึงมีกระบวนการที่ยุ่งยาก กว่าจะใช้งานได้ก็ใช้เวลานาน 
 
 6.4 Spring Framework 
  คือ  framework  ในการสร้างเว็บ ที่รองรับแนวคิดแบบ MVC (Model View and 
Controller) นั่นเอง โดยหลักการท างานของตัว Spring MVC framework จะออกแบบให้การท างาน
ทุกอย่างขึ้นอยู่กับ Servlet ที่ชื่อว่า  DispatcherServlet ยกตัวอย่างเช่น เวลามี Request จาก 
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User Client เข้ามาตัว DispatcherServlet ก็จะต้องท าหน้าที่เป็น Operation รับ Request นั้นๆ
ไว้ก่อน แล้วค่อยส่งต่อไปให้ตัว Controller อ่ืนๆท างานต่อไป  
 
 6.5 Hibernate Framework  
 เป็น Framework ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการจัดการ ORM ซึ่งมีความสะดวก จัดการ
ได้ตรงจุด และท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการท างานต่างๆ ได้ดี เช่น การเข้าถึง
ข้อมูล การเรียกค้นข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้เราท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้แล้ว Hibernate 
ยังเป็นโอเพนซอร์สอีกด้วย จึงสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานกันได้ฟรีๆ 
 
 6.6 jQuery  
 เป็น JavaScript Library ที่มีการรวบรวม function ของ JavaScript ต่าง ๆ ให้อยู่ใน
รูปแบบ Patterns Framework ที่สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน มีความยึดหยุ่นรองรับต่อการใช้งาน 
Cross Browser คือไม่ว่าจะใช้งานบน Web Browser ใด ใน Library ของ jQuery จะมีการเลือกใช้ 
function ที่สามารถ เหมาะสมต่อการท างานและแสดงผลใน Web Browser ที่ก าลังรันอยู่ ซึ่งช่วยลด
ปัญหาการท างานที่ผิดพลาดในฝั่งของ Client ได้ ทั้งยังสะดวกต่อการใช้งาน เพราะเป็น syntax ที่
เข้าใจง่าย และเขียนได้ในรูปแบบที่สั้น ๆ รองรับการท างานทั้งใน HTML รูปแบบเดิม หรือ CSS , 
element , DOM element , effect การจัดการ Event ต่าง ๆ หรือแม้กระท่ังการพัฒนา Ajax ด้วย 
jQuery ก็สามารถ ท าได้อย่างง่ายดาย โดย Syntax เหล่านี้ยังคงท างานอยู่ภายใต้ค าสั่งของภาษา 
JavaScript แต่การเรียกใช้งาน Framework หรือ function ต่าง ๆ จะถูกก าหนดรูปแบบโดย 
Patterns ที่ได้ถูกออกแบบไว้ใน Library ของ jQuery 
 
 6.7 Bootstrap  
 คือ Front-end Framework ตัวหนึ่ง ที่รวม HTML, CSS และ JS เข้าด้วยกันส าหรับพัฒนา 
Web ที่รองรับทุก Smart Device หรือ เรียกว่า Responsive Web หรือ Mobile First ซึ่งช่วยให้
การพัฒนาเว็บไซต์ของเราเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และเป็นระบบมากข้ึน 
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 6.8 MySQL  
 คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล ที่พัฒนาโดยบริษัท MySQL AB มีหน้าที่เก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ รองรับค าสั่ง SQL เป็นเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูล ที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือหรือ
โปรแกรมอ่ืนอย่างบูรณาการ เพ่ือให้ได้ระบบงานที่รองรับ ความต้องการของผู้ใช้ เช่นท างานร่วมกับ
เครื่องบริการเว็บ (Web Server) เพ่ือให้บริการแก่ภาษาสคริปต์ที่ท างานฝั่งเครื่องบริการ 
(Server-Side Script) เช่น ภาษา php ภาษา aps.net หรือภาษาเจเอสพี เป็นต้น หรือท างาน
ร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ (Application Program) เช่น ภาษาวิชวลเบสิกดอทเน็ต ภาษาจาวา หรือ
ภาษาซีชาร์ป เป็นต้น โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถท างานได้บนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย 
และเป็นระบบฐานข้อมูลโอเพนซอร์ส (Open Source)ที่ถูกน าไปใช้งานมากที่สุด Mysql จัดเป็น
ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS : Relational Database Management System) ซึ่ง
เป็นที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน 
 
 6.9 Apache Tomcat  
 คือ web server ที่พัฒนาโดย Apache Group เป็น software ประเภท open source ที่
ถูกด าเนินการโดยเทคโนโลยี Java Servlet และ JavaServer Pages รองรับการท างานของ 
jsp/servlet ถูกใช้อย่างแพร่หลาย ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันโดย jsp/servlet 
 
 6.10 เว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome  
 คือ โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ที่ใช้ส าหรับเปิดเว็บไซต์ โดยมี Google เป็น
ผู้พัฒนาและเป็น (Open source browser) ที่สามารถให้โปรแกรมเมอร์สามารถพัฒนาโปรแกรม
เสริมเพ่ือใช้ร่วมกับ Google Chrome ได้ ปัจจุบันเป็นที่นิยมของผู้ใช้งาน Internet เป็นอย่างมาก
เพราะมีความปลอดภัยสูง การเปิดหน้าเว็บเพจท าได้อย่างรวดเร็ว มีโปรแกรมเสริมมากมาย และ
สามารถใช้บริการต่างๆ ที่ Google พัฒนาขึ้นได้อย่างหลากหลาย  Google Chrome จึงเป็นที่นิยม
อย่างรวดเร็ว 
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 7. งานวิจัยและบทความท่ีเกี่ยวข้อง 
7.1 งานวิจัยและบทความในประเทศ 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษางานวิจัยและบทความที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 แคทลียา ดวงเกตุ (2547) น าเสนอระบบการค้นคืนรูปภาพในฐานะข้อมูลรูปภาพพ้ืนผิว ซึ่ง
เป็นงานวิจัยที่ได้พัฒนาจากแนวความคิดระดับสูงในการค้นคืนภาพ กล่าวคือ ค านึงถึงความหมายของ
ภาพร่วมกับการใช้คุณลักษณะส าคัญต่างๆ เช่น สีและพ้ืนผิว ผู้ใช้สามารถบอกระบบให้ค้นคืนภาพที่
ตนต้องการผ่านค าที่มีความหมาย ไม่ต้องใช้ภาพตัวอย่างเป็นอินพุทป้อนให้ระบบในการคัดแยก
คุณลักษณะสีและก าหนดชื่อสี ได้ใช้วิธีการฮิสโทแกรมสีร่วมกับทฤษฏีฟัซซี่  เพ่ือก าหนดชื่อสีทั้งหมด 
10 สี ได้แก่ สีด า สีขาว สีเทา สีน้ าตาล สีแดง สีส้ม สีเหลือง สีเขียว สีม่วง และสีฟ้า ส าหรับ
คุณลักษณะพ้ืนผิวนั้น ได้ใช้ตัวกรองเกเบอร์แบบวงกลมในการคัดแยก และจัดกลุ่มพ้ืนผิวด้วยวิธีเค-มีน 
โดยใช้ระยะทางมหาโนบิส ซึ่งได้ค่าความถูกต้องในการจัดกลุ่ม 89.97 เปอร์เซ็นต์ กลุ่มพ้ืนผิวถูกแบ่ง
ออกเป็น 6 กลุ่มได้แก่ พ้ืนเรียบ อิฐ ขนสัตว์ หญ้า ทรายและเมล็ดพืช ส าหรับการก าหนดปริมาณสี
และพ้ืนผิวที่ปรากฏในภาพ ได้ใช้ทฤษฎีฟัซซี่ ในการก าหนดปริมาณเพ่ือบอกว่าแต่ละคุณลักษณะ
ส าคัญมีปริมาณมาก ปานกลาง หรือน้อย เมื่อเทียบกับองค์ประกอบอ่ืนในภาพ ซึ่งผู้ใช้สามารถค้นคืน
ภาพได้ทั้งแบบโดยรวม (Global) และแบบเฉพาะที่ (Local) โดยใช้วิธีการค้นคืนแบบตรงและแบบ
น าเอาจีเนติกอัลกอริทึมมาขยายค าค้น ภาพที่ถูกค้นคืนจะถูกจัดอันดับความส าคัญตามค าค้นก่อน
น าเสนอให้แก่ผู้ใช้ 
 จิรายุทธ เซพงษ์  (2548)  น าเสนอการพัฒนาการสืบค้นข้อมูลภาพโดยใช้ลักษณะรูปภาพ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการให้บริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบรูปภาพ ซึ่งได้ท าการ
รวบรวมข้อมูลรูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยน าเอาระบบฐานข้อมูลดีบีทูของบริษัท
ค้นข้อมูลใช้เทคโนโลยีคิวบิกสืบค้นข้อมูลภาพโดยใช้คุณลักษณะรูปภาพ ผลการศึกษาพบว่า ระบบ
สืบค้นข้อมูลภาพโดยใช้ลักษณะรูปภาพในการสืบค้น สามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่ายและสะดวก 
นอกจากนี้สามารถน าวิธีการสืบค้นข้อมูลภาพไปประยกต์ใช้งานกับงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
รูปภาพในลักษณะอ่ืนๆได้ 
 ศักดิ์ชาติ งามล้วน (2548) น าเสนอการน าเทคนิคการประมวลผลภาษาไทยน าไปใช้กับการ
ค้นคืนรูปภาพบนอินเทอร์เน็ต โดยในส่วนของการประผลเอกสารและค าค้นประกอบด้วยการหา
นามวลี การหานิพจน์ระบุนาม ซึ่งงานวิจัยนี้ท าการทดลองเปรียบเทียบผลลัพธ์ค าค้นกับระบบที่ใช้ถ่วง
ค่าน้ าหนักต าแหน่งในเอกสารกับระบบที่มีการใช้ทั้งค่าถ่วงน้ าหนักในเอกสารและเทคนิคการ
ประมวลผลภาษาทั้งนามวลีและนิพจน์ระบุนาม กับเอกสารภาษาไทย โดยการใช้ค่าถ่วงน้ าหนัก
ต าแหน่งของเอกสารอย่างเดียวส าหรับค าค้นประเภทวัตถุให้ความแม่นย าเฉลี่ยที่ 47 เปอร์เซ็นต์ และ
ส าหรับค าค้นประเภทคนให้ความแม่นย าเฉลี่ย 73 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับคนค้นประเภทวัตถุหากน า
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เทคนิคประมวลผลภาษาทั้งการวิเคราะห์นามวลีและนิพจน์ระบุนามด้วยจะให้ค่าความแม่นย าเฉลี่ยที่ 
62 เปอร์เซ็นต์ เพ่ิมขึ้น 15 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับการน าเทคนิคการตรวจใบหน้าคนมาช่วยจัดเรียง
ผลลัพธ์การค้นรูปภาพคนพบว่า การใช้การจัดเรียงผลลัพธ์ตามพ้ืนที่ของใบหน้าคนท าให้คะแนนความ
พึงพอใจเพ่ิมข้ึนสู.สุดเฉลี่ยจาก 5.3 คะแนน เป็น 7.4 คะแนน เพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ย 2.1 เปอร์เซ็นต์ เทียบ
กับแบบผลลัพธ์ที่ไม่มีการใช้เทคนิคการตรวจหาใบหน้าคน จากผลการทดลองสรุปได้ว่า เทคนิค
ประมวลผลภาษาธรรมชาติได้แก่ การวิเคราะห์นามวลีและนิพจน์ระบุนาม ตลอดจนการจัดเรียง
ผลลัพธ์รูปภาพคนโดยใช้เทคนิคการตรวจหาใบหน้า ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบค้นคืนรูปภาพ 
งานวิจัยนี้จึงเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ให้บริการสืบค้นรูปภาพบนเว็บที่จะได้น าเทคนิคเหล่านี้ไปปรับปรุง
ให้บริการให้ดียิ่งขึ้น หรือส าหรับผู้ใช้บริการค้นคืนเอกสารบนเว็บที่จะได้พัฒนาเพ่ิมเติมบริการค้นคืน
เอกสารให้สามารถค้นคืนรูปภาพได้ 
 นริศรา ยี่หล้า (2550) ได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับหลักการและวิธีการใชสีคนคืนภาพโดยใช
ฮิสโทแกรมสีเปนฐาน วิธีการคนคืนรูปภาพโดยฮิสโทแกรมสีเปนฐานเปนวิธีที่ใชกันอยางแพรหลาย 
โดยใชความเหมือนของความถี่ของสีภายในภาพ ซึ่งขั้นตอนในการท างาน โดยรูปภาพทั้งหมดจะถูก
น ามาค านวณสรางฮิสโทแกรมสีแลวก าหนดเปนดัชนีเก็บใวในฐานขอมูล จากนั้นเมื่อตองการท าการค
นหาภาพที่ตองการก็จะน าภาพสอบถามนั้นมาค านวนสรางฮิสโตแกรม สี และท าการเปรียบเทียบฮิส
โทแกรมของภาพสอบถามกับฮิสโทแกรมภาพที่เก็บในฐานขอมูลจน ไดภาพที่มีฮิสโทแกรมสีใกลเคียง
ที่สุดเรียงตามล าดับออกมา และหลักการและทฤษฎีการจัดกลุม (Clustering)  การจัดกลุมขอมูล 
เปนวิธีการวิเคราะหขอมูลโดยจะแบงชุดขอมูลออกเปนกลุม (cluster) โดยน าขอมูลที่มีคุณลักษณะ
เหมือนกันหรือคลายกันจัดไวในกลุมเดียวกัน ขั้นตอนวิธีที่ใชในการแบงกลุมจะอาศัยความเหมือน 
(similarity) หรือ ความใกลชิด (proximity) โดยค านวณจากการวัด ระยะหางระหวางเวกเตอรของ 
ขอมูล โดยใชการวัดระยะแบบตาง ๆเชน การวัดระยะแบบยูคลีเดียน (Euclidean distance) การวัด
ระยะแบบแมนฮัตตัน (Manhattan distance) การแบงกลุมขอมูลจะ แตกตางจากการแบงประเภทข
อมูล (classification) โดยจะแบงกลุมขอมูลจากความคลาย โดยไมมี การก าหนดประเภทของขอมูล
ไวกอนขั้นตอน วิธีการแบงกลุม เชน การจัดกลุมโดยวิธีเคมีน (Kmeans clustering) การจัดกลุมโดย
วิธีล าดับขั้น (Hierarchical clustering) เปนตน  และได้พัฒนาขั้นตอนและวิธีการค้นคืนภาพสีโดย
เทคนิคการจัดกลุ่มสี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางด้านความเร็วในการค้นคืนภาพ โดยการค้นคืนไม่
จ าเป็นต้องเปรียบเทียบกับทุกรูปภาพแต่ท าการเปรียบกับภาพเฉพาะในกลุ่มที่มีความใกล้เคียงที่สุด
เท่านั้น ในการพัฒนาได้พัฒนาโดยใช้โปรแกรมแมทแลป เวอร์ชั่น 7 ซึ่งรันอยู่บนระบบปฏิบัติการ
ไมโครซอฟต์วินโดว์เอ็กซ์พี ติดต่อกับระบบจัดการฐานข้อมูลออราเคิล เวอร์ชั่น 9 i และได้ท าการ
ทดสอบโปรแกรมโดยใช้ชุดภาพทดสอบเป็นแฟ้มภาพจ านวนทั้งหมด 1000 ภาพ มีสี 512 สี รูปแบบ
แฟ้มภาพเป็นแบบ เจเพ็ก ซึ่งผลจากการทดสอบ สรุปได้ว่าประสิทธิภาพในการค้นคืนโดยวิธีการจัด
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กลุ่มมีความถูกต้องใกล้เคียงกับการค้นคืนโดยเปรียบเทียบกับฮิสโทแกรมของทุกภาพและในด้าน
ความเร็วของการค้นคืนการจัดกลุ่มมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีเปรียบเทียบกับฮิสโทแกรมของทุกภาพ 
 เนตรนภา บุญล้อ (2556) น าเสนอระบบการสืบค้นรูปภาพเชิงความหมายโดยใช้ออนโทโลยี 
กรณีศึกษาการท่องเที่ยวในภาคตะวันตก โดยพัฒนาวิธีการสืบค้นข้อมูลท่องเที่ยวที่สามารถสืบค้น
ข้อมูลได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน พัฒนาวิธีการสืบค้นข้อมูลรูปภาพเชิงความหมาย โดยใช้
ออนโทโลยีให้สอดคล้องกับวิธีการสืบค้นรูปภาพเชิงความหมาย ระบบการสืบค้นรูปภาพบนเว็บไซต์ที่
ใช้หลักการสืบค้นแบบใช้ค าหลัก โดยไม่พิจารณาถึงความหมายของรูปภาพ เนื่องมาจากวิธีการ
ดังกล่าวไม่สามารถอธิบายข้อมูลที่ชี้เฉพาะรูปภาพได้อาจท าให้ผู้ใช้ได้รับผลลัพธ์ที่มามากเกินไป และ
ไม่ถูกต้องตามความต้องการเท่าที่ควร โดยการแก้ปัญหาดังกล่าวสามารถท าได้โดยการใช้หลักการ
สืบค้นเชิงความหมาย ซึ่งจะท าให้ผลลัพธ์ที่ได้จากการสืบค้นมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น ซึ่งงานวิจัยนี้ได้
ด าเนินการออกแบบโครงสร้างข้อมูลออนโทโลยีส าหรับอธิบายคุณลักษณะหรือความหมายของ
รูปภาพ และสถานที่ท่องเที่ยว แล้วจัดเก็บค าบรรยายรูปภาพ และสถานที่ท่องเที่ยวให้อยู่ในรูปแบบ
ของภาษา OWL หลังจากนั้นจึงออกแบบขั้นตอนการสืบค้นและพัฒนาระบบการสืบค้นเชิง
ความหมายขึ้นมา ในการทดลองด าเนินการค้นหารูปภาพจากระบบการสืบค้น ซึ่งได้ท าการ
ประเมินผล การค้นหาโดยการวัดค่าจากเครื่องมือ 2 ตัว คือ ความแม่นย า (Precision) และการเรียก
ซ้ า (Recall) ซึ่งในการทดสอบประสิทธิภาพได้สุ่มรูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวในตะวันตก จากฐานข้อมูล
จ านวน 100 รูปที่ถูกบรรยายและจัดเก็บให้อยู่ในรูปของ OWL และท าการสืบค้นโดยใช้ค าหลักที่
แตกต่างกันทั้งหมด 50 ค า พบว่าการทดลองในครั้งนี้วัดค่าระดับความแม่นย าได้ที่  84% และระดับ
การเรียกซ้ าอยู่ที่ 100% 
 

7.2 งานวิจัยและบทความในต่างประเทศ 
Cyril Hoschl และ Jan Flusser (2559) งานวิจัยนี้น าเสนอการค้นคืนภาพ โดยการใช้

ฮีสโตแกรมที่ออกแบบเฉพาะส าหรับข้อมูลภาพที่มีเสียง โดยการค้นหาภาพนี้จะเปรียบเทียบ
คุณลักษณะที่คล้ายคลึงกัน และฮีสโตแกรมที่ออกแบบใหม่นี้มีคุณสมบัติในการทนต่อเสียงรบกวนแบบ 
Gaussian additive ในภาพต้นฉบับ 

M. Srinivas และคณะ (2558) ได้ท าการวิจัย เรื่อง "การค้นคืนภาพทางการแพทย์แบบอิง
เนื้อหา โดยใช้การเรียนรู้จากพจนานุกรม" บทความนี้น าเสนอวิธีการจัดกลุ่มฐานข้อมูลทางการแพทย์
ที่มีขนาดใหญ่โดยใช้การเรียนรู้จากพจนานุกรม มีวิธีการจัดกลุ่มภาพท่ีคล้ายคลึงกันในกลุ่มที่แสดงด้วย
พจนานุกรมและการเรียนรู้พจนานุกรมพร้อมกันผ่าน K-SVD รูปภาพแบบสอบถามจะถูกจับคู่กับ
พจนานุกรมที่มีอยู่ เ พ่ือระบุพจนานุกรมที่มีการแสดงผลที่น้อยที่สุดโดยใช้อัลกอริทึมการจับคู่ 
(Orthogonal Matching Pursuit (OMP) จากนั้นภาพในกลุ่มที่เชื่อมโยงกับพจนานุกรมนี้จะถูก
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เปรียบเทียบโดยใช้วิธีการวัดความคล้ายคลึงกันเพ่ือดึงภาพที่คล้ายกับรูปแบบข้อความค้นคืน และ
ท างานบนฐานข้อมูลทางการแพทย์ที่ไม่ได้จ ากัดเฉพาะบริบท ประสิทธิภาพของวิธีการที่เสนอ จะ
ตรวจสอบบนฐานข้อมูลรูปภาพ IRMA ผลการทดลองแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของวิธีการน าเสนอ
ในการสืบค้นภาพทางการแพทย ์

 
สรุป 
 จากการศึกษารวบรวมทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังกล่าว
ข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเอกสาร ทฤษฎีในการพัฒนาระบบสารสนเทศ การค้นคืน
สารสนเทศ เป็นความรู้ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาระบบสืบค้นภาพข่าว และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องนั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาและน าข้อดีของงานวิจัยที่ได้ศึกษาท้ังในและต่างประเทศ มาประยุกต์ใช้ใน
การเลือกใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบสืบค้นภาพข่าว เช่น ทฤษฎีการจัดกลุ่มรูปภาพอย่างเป็น
ระบบ (Systematic Classification)  ด้วยระบบ ICONCLASS เป็นระบบที่ใช้รหัสเพ่ือก าหนดเป็น
ชื่อภาพ รหัสจะประกอบไปด้วยสัญลักษณ์ ตัวเลขและอักขระในภาษาอังกฤษ รหัสของภาพจะถูก
ก าหนดขึ้นมาจากความสัมพันธ์กันระหว่างอักขระในแต่ละล าดับขั้น รหัสจะเป็นตัวเลข 0 -9 ที่แคทลี
ยา ดวงเกตุ  ท าการศึกษา และแนวทางการคนคืนรูปภาพโดยการใชขอความ (Text-based 
Approach) เปนแนวทางซึ่งสรางดัชนีรูปภาพจาก ขอความที่ปรากฏอยูในเอกสารเดียวกับรูปภาพ ผู
ใชท าการค้นคืนรูปภาพโดยการระบุรูปภาพเปนขอความ หรือ ค าส าคัญ (keywords)  
 ผู้วิจัยเลือกใช้วงจรการพัฒนาระบบ SDLC และ MySQL เป็นฐานข้อมูล และใช้ภาษา Java 
ในการเขียนโปรแกรมเพ่ือติดต่อกับฐานข้อมูล รวมถึงใช้แบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ใน
การประเมินความพึงพอใจของระบบ 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบสืบค้นภาพข่าว กรณีศึกษา องค์การกระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) เพ่ือใช้ภายในศูนย์ข้อมูลข่าว เป็นงานวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) โดยผู้วิจัยได้ออกแบบวิธีการด าเนินงานวิจัยตามขั้นตอนของวงจร
การพัฒนาระบบ ดังต่อไปนี้   
 ขั้นตอนการวางแผนโครงการ (Project Planning) 
 ขั้นตอนการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ (Analysis) 
 ขั้นตอนการออกแบบ (Design) 
 ขั้นตอนการพัฒนาและติดตั้งระบบ (Implementation) 
 ขั้นตอนการบ ารุงรักษา (Maintenance) 
 
1. การวางแผนโครงการ (Project Planning) 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาการท างานของศูนย์ข้อมูลข่าว สังกัดในส านักข่าว องค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ไทยพีบีเอส ซึ่งมีจุดประสงค์หลักในการท างานคือ เป็นศูนย์
รวมจัดเก็บและค้นคืนภาพข่าว เพ่ือบริการแก่บุคลากรภายใน ซึ่งผู้ใช้หลักคือ ผู้สื่อข่าว และให้บริการ
แก่บุคลากรภายนอก โดยระบบในการค้นคืนภาพข่าวของไทยพีบีเอส แบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง คือ 
การค้นหาด้วยโปรแกรมนวสารที่สามารถค้นคืนภาพข่าวที่จัดเก็บตั้งแต่ปีพ.ศ.2539 ถึง พ.ศ.2554 
เป็นการค้นหาจากฐานข้อมูลในระบบเทป ทั้งเทป Beta CAM และ DVC Pro และโปรแกรม Invenio 
ที่สามารถค้นหาภาพข่าวตั้งแต่ปี พ.ศ.2554-ปัจจุบัน เป็นการค้นหาจากฐานข้อมูลในระบบแนบไฟล์
ภาพ และได้ศึกษาการท างานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าว ในการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศภาพ
ข่าว และท าการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าว พบว่าการค้นคืนภาพข่าวยังมีปัญหาไม่สามารถค้น
คืนภาพข่าวที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้ และระบบสืบค้นที่ใช้งานในปัจจุบันมีข้อจ ากัดในหลายๆ
ด้าน ข้อจ ากัดที่ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุคือ ระบบสืบค้นภาพข่าวทั้ง 2 ระบบ ไม่สามารถดูตัวอย่าง
ภาพข่าวได้ ท าให้ใช้เวลานานในการค้นคืนภาพข่าว ภาพข่าวไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้  ท าให้
กระบวนการผลิตข่าวเพ่ือออกอากาศล่าช้า  บางครั้งข่าวที่ต้องการให้ออกอากาศตามผังข่าว ต้อง
ยกเลิกไป 
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 จากการศึกษาการท างานของศูนย์ข้อมูลข่าว จึงมีความสนใจในการพัฒนาระบบสืบค้นภาพ
ข่าว เพ่ือความสามารถให้กับระบบสืบค้นภาพข่าว เพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว ในการสืบค้น ซึ่งการ
วางแผนและศึกษาความต้องการของระบบที่ชัดเจนและละเอียดนี้จะช่วยให้การวิเคราะห์และการ
พัฒนาระบบตรงตามความต้องการผู้ใช้มากท่ีสุด 
 
2. ข้ันตอนการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ (Analysis) 
 การวิเคราะห์ระบบสืบค้นภาพข่าว เพ่ือช่วยเพ่ิมความสามารถของระบบสืบค้นภาพข่าว และ
เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ของระบบงานเดิมที่เกิดขึ้นนั้น ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและองค์ประกอบ
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสืบค้นภาพข่าวไว้ดังต่อไปนี้ 
 2.1 ก าหนดกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย 

ก าหนดกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive  sampling) ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าว จ านวน 10 คน  เป็นกลุ่มตัวอย่างใน
การสัมภาษณ์ความต้องการระบบสืบค้นภาพข่าวของผู้ใช้ และเป็นกลุ่มตัวอย่างในการประเมิน
ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบสืบค้นภาพข่าว ที่พัฒนาขึ้น โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

  1. มีความรู้และประสบการณ์ในการท างานด้านการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ
ภาพข่าว มากกว่า 1 ปี 

  2. ปฏิบัติงานในศูนย์ข้อมลูข่าว มากกว่า 1 ปี  
กลุ่มที่ 2 ผู้ใช้บริการระบบสืบค้นภาพข่าว ได้แก่ ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอส  จ านวน 10 คน เป็น

กลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ความต้องการระบบสืบค้นภาพข่าวของผู้ใช้ และเป็นกลุ่มตัวอย่างในการ
ประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบสืบค้นภาพข่าว ที่พัฒนาขึ้น โดยมีเกณฑ์การ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้ใช้บริการระบบสืบค้นภาพข่าว ดังนี้ 

  1. มีความรู้และประสบการณ์ในการค้นคืนสารสนเทศภาพข่าว มากกว่า 1 ปี 
  2. มีความรู้และประสบการณ์ในกระบวนการผลิตข่าว มากกว่า 1 ปี 
  3. ปฏิบัติงานในไทยพีบีเอส มากกว่า 1 ปี  
กลุ่มที่ 3 ผู้ดูแลระบบ ได้แก่ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ จ านวน  3  คน เป็นกลุ่มตัวอย่างในการ

สัมภาษณ์ความต้องการระบบสืบค้นภาพข่าวของผู้ ใช้ และเป็นกลุ่มตัวอย่างในการประเมิน
ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบสืบค้นภาพข่าว ที่พัฒนาขึ้น โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง ผู้ดูแลระบบ ดังนี้ 
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  1. มีความรู้และประสบการณ์ในการค้นคืนสารสนเทศภาพข่าว มากกว่า 1 ปี 
  2. มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ มากกว่า 1 ปี 
  3. ปฏิบัติงานในไทยพีบีเอส มากกว่า 1 ปี 
 
2.2 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงานวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย 2.2.1 แบบสัมภาษณ์ความต้องการ

ของผู้ใช้ระบบสืบค้นภาพข่าว 2.2.2 ระบบสืบค้นภาพข่าว และ 2.2.3 แบบประเมินประสิทธิภาพและ
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสืบค้นภาพข่าว โดยมีรายละเอียดของเครื่องมือแต่ละรายการ ดังนี้ 

2.2.1 แบบสัมภาษณ์ความต้องการของผู้ใช้ระบบสืบค้นภาพข่าว ขององค์การกระจาย
เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)  มีขั้นตอนการพัฒนา คือ  ศึกษาและ
ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาออกแบบโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์ 
 1. แบบสัมภาษณ์ความต้องการของผู้ใช้ระบบสืบค้นภาพข่าว เป็นแนวค าถาม
แบบปลายเปิด ใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
อิสระ โดยมีแนวทางค าถาม ดังนี้  
ค าถามที่ 1 คุณมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีหน้าที่อะไรในการจัดเก็บและค้นคืนภาพข่าว 
ค าถามที่ 2 ปัญหาที่พบจากระบบสืบค้นภาพข่าวระบบเดิมเป็นอย่างไร 
ค าถามที่ 3 อยากให้ระบบสืบค้นภาพข่าวระบบใหม่มีลักษณะอย่างไร 
ค าถามที่ 4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาระบบสืบค้นภาพข่าว และสิ่งที่คาดหวังจาก
ระบบใหม่ คืออะไร  

 2. น าแบบสัมภาษณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบคุณภาพ ความถูกต้อง และ
ความเหมาะสมของค าถาม พร้อมทั้งปรับแก้ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 3. น าแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์กลุ่มผู้ใช้งานระบบ 
 4. เมื่อท าการสัมภาษณ์เสร็จแล้ว จึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาความต้องการของ

ผู้ใช้ระบบสืบค้นภาพข่าว ผลจากการสัมภาษณ์และทดลองใช้ระบบเก่าพบว่า  ผู้ใช้งานระบบส่วนใหญ่
มีความต้องการให้ระบบใหม่มีรูปแบบที่ใช้งานได้ง่าย การท างานไม่ซ้ าซ้อน สามารถดูตัวอย่างภาพข่าว
ในระบบสืบค้นได้ และสามารถค้นหาภาพข่าวได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ผลการค้นหาตรงกับที่
ต้องการ  
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 2.2.2 ระบบสืบค้นภาพข่าว มีเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้
  ขอบเขตทางด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

1. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit: CPU) 1 กิกะเฮิร์ตซ์ หรือ
เร็วกว่า 

 2. หน่วยความจ าหลัก (Random Access Memory: RAM) มีความจุจ านวน 2 
กิกะไบต์เป็นอย่างน้อย 

3. มีเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) 2 กิกะไบต์เป็นอย่างน้อย 
  ขอบเขตทางด้านซอฟตแ์วร์ (Software)  
  1. Apache Maven เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์  
  2. Java เป็นภาษาส าหรับเขียนโปรแกรมท่ีสนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

3. Spring Framework คือ  framework  ในการสร้างเว็บ  
4. Hibernate Framework เป็น Framework ในการจัดการ ORM 
5. jQuery เป็น JavaScript Library ทีร่วบรวม function ของ JavaScript  

ต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Patterns Framework 
6. Bootstrap คือ Front-end Framework ที่รวม HTML, CSS และ JS  

เข้าด้วยกันส าหรับพัฒนาเว็บ 
7. MySQL คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล  

  8. Apache Tomcat คือ web server ที่พัฒนาโดย Apache Group เป็น 
software ประเภท open source ที่ถูกด าเนินการโดยเทคโนโลยี Java Servlet และ JavaServer 
Pages รองรับการท างานของ jsp/servlet ถูกใช้อย่างแพร่หลาย ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันโดย 
jsp/servlet 

9. เว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome คือ โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ (Web 
Browser) ที่ใช้ส าหรับเปิดเว็บไซต์ สามารถให้โปรแกรมเมอร์สามารถพัฒนาโปรแกรมเสริมเพ่ือใช้
ร่วมกับ Google Chrome ได้ 

 
 2.2.3 แบบประเมินประสิทธิภาพและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสืบค้นภาพ
ข่าว มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
  1. ศึกษาและทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้
ระบบสืบค้น และพัฒนาข้อค าถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ     
  2. แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ มาตรประมาณค่า (Rating Scale) และค าถาม
ปลายเปิด โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ตอนคือ  
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   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของระบบสืบค้นภาพข่าว 
   ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
  3. น าแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและ
พิจารณาเสนอแนะ เพ่ือน ามาแก้ไขข้อบกพร่องในส่วนของข้อค าถามท่ียังไม่ชัดเจน 

  4. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วสอบถาม
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
เป็นผู้ประเมินแบบสอบถาม และจะวัดค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม ด้วยวิธี IOC (Index 
of Item Objective Congruence)  (บุญชม ศรีสะอาด : 2545)  

ให้คะแนน +1  ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ให้คะแนน 0    ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ให้คะแนน -1   ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 

 แล้วน าผลคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC จากสูตรดังนี้ 

    
N

RIOC 
  

เมื่อ 
    IOC คือ ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบทดสอบ 

    R คือ ผลรวมของคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
        N คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

การตรวจสอบค่าความเท่ียงตรงด้านเนื้อหาสามารถกระท าโดยน าแบบทดสอบให้ 
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาและน ามาสรุปค่าเฉลี่ยทางสถิติดังนี้ 

  ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความสอดคล้อง น าไปใช้ได้ 
  ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ต่ ากว่า 0.50 ต้องปรับปรุงยังใช้ไม่ได้ 

  5. ปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญก่อนน าไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่อไป 
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  6.  การวิเคราะห์และการประเมินผลแบบประเมินความพึงพอใจ 
กลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล 

และผู้สื่อข่าว ท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบสืบค้นภาพข่าว โดยใช้มาตรประมาณค่า 5 
ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท  (Likert Scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด     
ระดับ 4 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
ระดับ 3 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

ระดับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยความหมาย 
4.51 – 5.00 ความพึงพอใจของระบบอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
3.51 – 4.50 ความพึงพอใจของระบบอยู่ในระดับมาก 
2.51 – 3.50 ความพึงพอใจของระบบอยู่ในระดับปานกลาง 
1.51 – 2.50 ความพึงพอใจของระบบอยู่ในระดับน้อย 
1.00 – 1.50 ความพึงพอใจของระบบอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

  2.3.7 น าผลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง มาสรุปผล ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติพ้ืนฐานในการ
วิเคราะห์ผลการประเมินระบบ ดังนี้ 

1. ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สูตรค านวณ ดังนี้ 

N

X
X


  

เมื่อ  X  หมายถึง  ค่าเฉลี่ย 
    X  หมายถึง  ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 

    N  หมายถึง  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

)(

)(
..

1NN

XXN
DS

22






  

เมื่อ  ..DS    แทน   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  X          แทน   คะแนนแต่ละคน 
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3. ข้ันตอนการออกแบบ (Design) 
การออกแบบระบบเป็นการน าขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์ระบบมาท า

ให้เป็นระบบใหม่ที่ผู้ใช้ต้องการ ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบระบบการพัฒนาระบบสืบค้นภาพข่าว โดยใช้ 
แผนภาพบริบท (Context Diagram) การแสดงภาพจ าลองของระบบโดยใช้รูปแบบของแผนภาพการ
ไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram : DFDs) แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ (Relational 
Database) พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบการพัฒนาระบบ
สืบค้นภาพข่าว 

 
3.1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) 

 จากการวิเคราะห์ปัญหาระบบสืบค้นภาพข่าวระบบเดิม ผู้วิจัยจึงออกแบบแผนภาพบริบท
(Context Diagram) เพ่ือแสดงภาพรวมของระบบสืบค้นภาพข่าวทั้งหมด โดยแสดงถึงผู้ที่เก่ียวข้องกับ
ระบบ และข้อมูลที่เข้าสู่ระบบ และออกจากระบบ ดังภาพที่ 13 
 

 
ภาพที่ 13 แผนภาพบริบท (Context Diagram) 

 แผนภาพบริบท (Context Diagram) ประกอบไปด้วย 
1. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ใช้ระบบ และ ผู้ดูแลระบบ 
2. กระแสข้อมูลน าเข้าของระบบ ได้แก่ ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ ข้อมูลภาพข่าว ข้อมูลการค้นหาภาพข่าว
ข้อมูลการเพ่ิม ลบ แก้ไขภาพข่าว เป็นต้น 
3. กระแสข้อมูลน าออกของระบบ ได้แก่ ข้อมูลภาพข่าว ผลการเพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูลภาพข่าว ผลการ
ค้นหาภาพข่าว เป็นต้น 
4. หน่วยประมวลผล ได้แก่ ระบบสืบค้นภาพข่าว
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3.2 แผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram : DFDs) เป็นแสดงการไหลข้อมูลระดับ 1 (Data Flow Diagram Level-1) แสดงรายละเอียด
ของหน่วยประมวลผล และแหล่งเก็บข้อมูลของระบบสืบค้นภาพข่าว ดังภาพที่ 14 
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ภาพที่ 14 Data Flow Diagram Level 1 ระบบสืบค้นภาพข่าว 
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ภาพที่ 15 Data Flow Diagram Level 2 กระบวนการเข้าสู่ระบบ 
 

 ตารางที่ 1 อธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่ 2 กระบวนการเข้าสู่ระบบ 

Process Description 

System ระบบสืบค้นภาพข่าว 
DFD number 2 

Process Name กระบวนการเข้าสู่ระบบ 
Data Flow ข้อมูลชื่อและรหัสผ่าน ข้อมูลสมาชิก  

Data Store แฟ้มข้อมูลสมาชิก 

Description เป็นโปรเซสเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบของสมาชิก โดยสมาชิกจะต้องป้อน
ข้อมูลชื่อและรหัสผ่านเพ่ือเข้าสู่ระบบ  เมื่อป้อนข้อมูลแล้ว ระบบจะท า
การตรวจสอบว่าสมาชิกคนไหนสามารถเข้าใช้งานส่วนใดได้บ้าง 
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ภาพที่ 16 Data Flow Diagram Level 2 ค้นหาภาพข่าว 
 

 ตารางที่ 2 อธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่ 2 กระบวนการค้นหาภาพข่าว 
Process Description 

System ระบบสืบค้นภาพข่าว 

DFD number 2 
Process Name ค้นหาภาพข่าว 

Data Flow เงื่อนไขการค้นหา ข้อมูลที่ต้องการค้นหา รายการภาพข่าว และผลการ
ค้นหา 

Data Store แฟ้มข้อมูลภาพข่าว 

Description เป็นโปรเซสเกี่ยวกับการค้นคืนภาพข่าว โดยผู้ใช้งานระบบจะต้องระบุ
เงื่อนไขการค้นก่อนท าการค้นคืน ซึ่งประกอบไปด้วย เงื่อนไง 
1. ค้นหาจาก Keyword  
2. ค้นหาจาก Title 
3. ค้นหาจากการเลือกภูมิภาค 
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ภาพที่ 17 Data Flow Diagram Level 2 ค้นหารายงาน 

 
 ตารางที่ 3 อธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่ 2 ค้นหารายงาน 

Process Description 
System ระบบสืบค้นภาพข่าว 

DFD number 2 

Process Name ค้นหารายงาน 
Data Flow เงื่อนไขการค้นหา 

Data Store แฟ้มข้อมูลรายงาน 

Description เป็นโปรเซสเกี่ยวกับการค้นหารายงานโดยผู้ใช้งานระบบจะต้องระบุ
เงื่อนไขการค้นก่อนท าการค้นคืน ซึ่งประกอบไปด้วย เงื่อนไง 
1. รายงานจากการค้นหาด้วย Keyword  
2. รายงานจากการค้นหาจาก Title 
3. รายงานจากการค้นหาจากการเลือกภูมิภาค 
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ภาพที่ 18 Data Flow Diagram Level 2 จัดการข้อมูลสมาชิก 
 

 ตารางที่ 4 อธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่ 2 จัดการข้อมูลสมาชิก 

Process Description 
System ระบบสืบค้นภาพข่าว 

DFD number 2 

Process Name จัดการข้อมูลสมาชิก 
Data Flow ข้อมูลสมาชิกท่ีเพ่ิม ข้อมูลสมาชิกใหม่ ข้อมูลสมาชิกที่เพ่ิมแล้ว ข้อมูล

สมาชิกท่ีแก้ไข ข้อมูลสมาชิกที่แก้ไขแล้ว ข้อมูลสมาชิกที่ลบ ข้อมูล
สมาชิก ข้อมูลสมาชิกที่ลบแล้ว  

Data Store แฟ้มข้อมูลสมาชิก 
Description เป็นโปรเซสเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลสมาชิก ท าหน้าที่เพ่ิมข้อมูลสมาชิก 

แก้ไขข้อมูลสมาชิก และลบข้อมูลสมาชิก โดยผู้ดูแลระบบจะมีสิทธิ์ในการ
จัดการข้อมูลสมาชิก 
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ภาพที่ 19 Data Flow Diagram Level 2 จัดการข้อมูลภาพข่าว 
 

 ตารางที่ 5 อธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่ 2 จัดการข้อมูลภาพข่าว 

Process Description 
System ระบบสืบค้นภาพข่าว 

DFD number 2 
Process Name จัดการข้อมูลภาพข่าว 

Data Flow ข้อมูลภาพข่าวที่เพ่ิม ข้อมูลภาพข่าวใหม่ ข้อมูลภาพข่าวที่เพ่ิมแล้ว 
ข้อมูลภาพข่าวที่แก้ไข ข้อมูลภาพข่าวที่แก้ไขแล้ว ข้อมูลภาพข่าวที่ลบ 
และข้อมูลภาพข่าวที่ลบแล้ว  

Data Store แฟ้มข้อมูลภาพข่าว 
Description ป็นโปรเซสเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลภาพข่าว โดยท าการเพ่ิมข้อมูลภาพ

ข่าว แก้ไขข้อมูลภาพข่าว และลบข้อมูลภาพข่าว  
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ภาพที่ 20 Data Flow Diagram Level 2 จัดการข้อมูลรายงาน 
 

ตารางที่ 6 อธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่ 2 จัดการข้อมูลรายงาน 
Process Description 

System ระบบสืบค้นภาพข่าว 
DFD number 2 

Process Name จัดการข้อมูลรายงาน 

Data Flow รายการค้นคืนภาพข่าว ข้อมูลการค้นคืนที่บันทึกแล้ว และรายละเอียด
การบันทึการสืบค้น  

Data Store แฟ้มข้อมูลรายงาน 
Description ป็นโปรเซสเกี่ยวกับการบันทึกการค้นคืนภาพข่าว และการเรียกดูรายงาน 
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3.3  แบบจ าลอง E-R Model (Entity Relationship Model)   
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ภาพที่ 21 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มขอ้มูล (ER Diagram) 
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 3.4 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) แบ่งออกเป็น 6 ตาราง ดังนี้ 

ตารางที ่7 พจนานุกรมข้อมูลสมาชิกระบบ (ตาราง Users) 

Field Name Type Length Description  Remark 

UserName varchar 255 ชื่อเข้าใช้ระบบ Primary Key 

password varchar 255 รหัสผ่าน  
name varchar 255 ชื่อผู้ใช้  

Role_id bigint 20 รหัสสิทธิ์สมาชิกในระบบ Foreign key 
Role_id ประกอบด้วย 

01 = ADMIN (ผู้ดูแลระบบ) 

02 = STAFF  (ผู้ปฏิบัติงาน)  

03 = USER   (ผู้ใช้ระบบ) 

 

ตารางที ่8 พจนานุกรมข้อมูลสิทธิ์การเข้าใช้ระบบ (ตาราง Role) 

Field Name Type Length Description  Remark 

Role_id bigint 20 รหัสสิทธิ์สมาชิกในระบบ Primary Key 
Role 
 

Varchar 
 

255 
 

สิทธิ์สมาชิกในการเข้าถึง
ระบบ 

 

Role_id ประกอบด้วย 

01 = ADMIN (ผู้ดูแลระบบ) 

02 = STAFF  (ผู้ปฏิบัติงาน)  

03 = USER   (ผู้ใช้ระบบ) 

 

ตารางที ่9 พจนานุกรมข้อมูลภาพข่าว (ตาราง Footage) 

Field Name Type Length Description  Remark 

Footage_id bigint 20 รหัสภาพข่าว Primary Key 

Culture_id bigint 20 รหัสวัฒนธรรม Foreign key 
attachment varchar 255 เอกสารแนบ (.jpg .png 

.bmp .git) 
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ตารางที ่10 พจนานุกรมข้อมูลวัฒนธรรม (ตาราง culture) 

Field Name Type Length Description  Remark 

Culture_id bigint 20 รหัสวัฒนธรรม Primary Key 

Footage_id bigint 20 รหัสภาพข่าว  
Area_id bigint 20 รหัสภูมิภาค  

description varchar 255 รายละเอียด  
Duration text 20 ความยาวของภาพข่าว  

episode_number varchar 255 ID ต้นทาง  

keywords varchar 255 ค าค้นหา  
series_title varchar 255 หมวดหมู่  

title varchar 255 ชื่อเรื่อง  

created_by varchar 255 ชื่อผู้ถ่ายภาพหรือชื่อ
ผู้สื่อข่าว 

 

created_date datetime - วันที่ถ่ายภาพข่าว  
updated_by varchar 255 แก้ไขโดยใคร  

updated_date datetime - วันที่แก้ไขข้อมูลภาพข่าว  

Area_id  ประกอบด้วย 

01 = North (ภาคเหนือ) 

02 = Northeast (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

03 = Central (ภาคกลาง) 

04 = South (ภาคใต้) 
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ตารางที ่11 พจนานุกรมข้อมูลประวัติการค้นหา (ตาราง History) 

Field Name Type Length Description  Remark 

History_id bigint 20 รหัสการสืบค้น Primary Key 

UserName varchar 255 ชื่อเข้าใช้ระบบ Foreign key 
search_date datetime - วันที่ค้นหา  

search_keyword varchar 255 ค าส าคัญท่ีค้นหา  
search_title varchar 255 ชื่อเรื่องที่ค้นหา  

Area_id bigint 20 รหัสภูมิภาค  

 
ตารางที่ 12 พจนานุกรมข้อมูลภูมิภาค (ตาราง Area) 

Field Name Type Length Description  Remark 
History_id bigint 20 รหัสการสืบค้น Primary Key 

UserName varchar 255 ชื่อเข้าใช้ระบบ Foreign key 

search_date datetime - วันที่ค้นหา  
search_keyword varchar 255 ค าส าคัญท่ีค้นหา  

search_title varchar 255 ชื่อเรื่องที่ค้นหา  

Area_id bigint 20 รหัสภูมิภาค  
 
Area_id  ประกอบด้วย 

01 = North (ภาคเหนือ) 

02 = Northeast (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

03 = Central (ภาคกลาง) 

04 = South (ภาคใต้) 
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3.5 การออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (User Interface) เป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้ใช้กับระบบ ประกอบไปด้วย 

1.หน้าหลัก 
2. เมนูค้นหา 
3. เมนูรายงาน 
4. เมนูเพ่ิมข้อมูลภาพข่าว 
5. เมนูประวัติการค้นหา 
6. เมนูระบบสมาชิก 
7. ออกจากการใช้งาน 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 22 ภาพการออกแบบหน้าลงชื่อเข้าใช้ระบบ 

  
 ผู้วิจัยได้ออกแบบหน้าลงชื่อเข้าใช้ระบบ เป็นหน้าแรกของระบบสืบค้นภาพข่าว โดยประกอบ
ไปด้วยการเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้จะสามารถเข้าสู่ระบบได้ จะต้องมีชื่อและรหัสผ่าน ในการเข้าสู่ระบบ ก่อน 
โดยระบบสืบค้นภาพข่าวนี้ เป็นระบบที่ใช้ภายในไทยพีบีเอส จึงจ าเป็นต้องแจ้งความต้องการที่ผู้ดูแล
ระบบก่อน ผู้ดูแลระบบจะเป็นผู้สมัครสมาชิก และให้ชื่อและรหัสผ่าน แก่ผู้ใช้ระบบ แล้วจึงท าการลง
ชื่อเข้าสู่ระบบส าเร็จ 
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ภาพที่ 23 ภาพการออกแบบหน้าหลักของระบบ 
การออกแบบหน้าหลักของการพัฒนาระบบสืบค้นภาพข่าว ประกอบด้วย  7 เมนูหลัก ดังนี้ 
 1 หน้าหลัก 
 2 เมนูค้นหา 
 3 เมนูรายงาน 
 4 เมนูเพ่ิมข้อมูลภาพข่าว/สร้างข้อมูล 
 5 เมนูประวัติการค้นหา 
 6 เมนูระบบสมาชิก/ผู้ดูแลระบบ 
 7 ออกจากการใช้งาน 
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ภาพที่ 24 ภาพการออกแบบหน้าค้นหาของระบบ 
การออกแบบหน้าค้นหาของระบบสืบค้นภาพข่าว  ประกอบด้วย  
1. หน้าการค้นหา ประกอบด้วยการค้นหา 2 รูปแบบได้แก่  
 1.1 การค้นหาโดยการใช้ค าค้น โดยค้นได้ทั้งจาก Keyword หรือ Title 
 1.2 การค้นหาโดยการใช้วิธีเลอืกจากภูมิภาค 
2. ผู้ใช้ระบบเลือกรูปแบบการค้นหา แล้วจึงเลือกวันที่ที่ต้องการ ระบบจะประมวลผลและแสดงผ่าน
ทางหน้าจอ 
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ภาพที่ 25 ภาพการออกแบบหน้าเมนูรายงานระบบสืบค้นภาพข่าว 
การออกแบบหน้าเมนูรายงานระบบสืบค้นภาพข่าว  ประกอบด้วย 
1.หน้าการค้นหารายงาน รูปแบบการค้นหา 2 รูปแบบ ได้แก่  รายงานการค้นคืนโดยการใช้ค าค้น 
(Keyword) และ รายงานการค้นคืนโดยการใช้วิธีเลือกภูมิภาค (Browse) 
2.ผู้ใช้ระบบเลือกรูปแบบการค้นหา แล้วจึงเลือกวันที่ที่ต้องการรายงาน ระบบจะประมวลผลและ
แสดงผ่านทางหน้าจอ 
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ภาพที่ 26 ภาพการออกแบบเมนูสร้างข้อมูล 
การออกแบบหน้าเมนูสร้างข้อมูล  ประกอบด้วย 
1.ผู้ใช้ท าการกรอกข้อมูลภาพข่าว ลงในระบบ เมื่อกดบันทึกแล้ว แต่มีข้อความเตือนการกรอกข้อมูล
ส าคัญไม่ครบ ให้ผู้ใช้ระบบกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย จึงจะสามารถท าการเพ่ิมข้อมูลเข้าสู่ระบบได้ 
2.ผู้วิจัยก าหนดเมทาดาทา ของข้อมูลภาพข่าวที่ต้องกรอก มีดังนี้ 
Code   :  รหัสภาพข่าว               
Title                :  ชื่อเรื่อง  
Series Title     :  หมวดหมู่ของภาพข่าว     
Episaode Number :  ID ต้นทางของภาพข่าว 
Keywords      :  ค าค้นหา                    
 Description      :  รายละเอียดของภาพข่าว  
Area   :  ภูมิภาค  
Duration  :  ความยาวของภาพข่าว  
Attachment  : แนบรูปภาพข่าว    
Created By       : ผู้ที่ถ่ายท า / ช่างภาพ 
Created On  : วัน เดือน ปี ที่ถ่ายท า 
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   ภาพที่ 27 ภาพการออกแบบเมนูประวัติการค้นหา 
 
 การออกแบบเมนูประวัติการค้นหา เป็นเมนูการเรียกดูรายงานการค้นคืนภาพข่าว ที่ผู้ใช้
ระบบได้ท าการค้นคืน ประกอบด้วย 
1.ผู้ใช้ระบบที่สามารถเรียกดูเมนูนี้ได้ จะต้องเป็นสมาชิกที่เป็นสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ และผู้ปฏิบัติงาน 
เท่านั้น 
2.แสดงผลการค้นคืนที่ผ่านมา จากการ Search By Search Keyword Search Title  Search 
Browse และ Search Date 
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ภาพที่ 28  ภาพการออกแบบเมนูระบบสมาชิก/ผู้ดูแลระบบ 
 การออกแบบเมนูระบบสมาชิก/ผู้ดูแลระบบ  ประกอบด้วย 
1.เมนูนี้ผู้ดูแลระบบ หรือ เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ใช้งานได้เพียงคนเดียวเท่านั้น  
2.เมนูนี้เป็นการสมัครสมาชิก ให้กับผู้ที่ต้องการใช้งานระบบ โดยผู้ดูแลระบบจะก าหนดสิทธิ์การใช้
งาน ตามประเภทของผู้ใช้  โดยแบ่งผู้ใช้งานระบบ เป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบ ผู้ปฏิบัติงาน และ  
ผู้ใช้งาน 
 

4. ขั้นตอนการพัฒนาและติดตั้งระบบ (Implementation) 
 ผู้วิจัยท าการพัฒนาระบบจากการวิเคราะห์ความต้องการของระบบใหม่จากการ

สัมภาษณ์ผู้ที่ใช้งานระบบ และท าการพัฒนาระบบต่อจากขั้นตอนการออกแบบระบบ โดยใช้ภาษา 
Java ในการเขียนโปรแกรม ซ่ึงภาษา Java เป็นภาษาคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ ที่มีประสิทธิภาพในการ
ท างาน ไม่ยึดติดกับแพลตฟอร์ม (Platform) ใดๆ สามารถท างานได้กับคอมพิวเตอร์ทุกชนิด Java จึง
เป็นภาษาท่ีได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของอินเทอร์เน็ต 

น าข้อมูลภาพใส่ลงในระบบที่พัฒนาเสร็จแล้ว  จึงท าการทดลองใช้โดยใช้วิธีการสืบค้น
ให้ได้ภาพที่ตรงกับความต้องการ  ในขั้นตอนนี้หลังทดสอบพบว่าระบบการสืบค้นมีปัญหายังไม่
สามารถสืบค้นเป็นภาษาไทยได้ จึงกลับไปแก้ไขระบบ แล้วท าการทดสอบระบบอีกครั้งหนึ่ง เมื่อ
ทดสอบแล้วไม่พบปัญหาในการใช้งาน จึงน าระบบสืบค้นภาพข่าวที่ ได้พัฒนาเสร็จ น าไปให้กลุ่ม
ตัวอย่างทดลองใช้ และท าการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสืบค้นภาพข่าว 
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 5. ข้ันตอนการบ ารุงรักษา (Maintenance) 
 ท าการดูแลการติดตั้งและบ ารุงดูแลรักษาระบบให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสม่ าเสมอ โดย
ระยะเวลาของการบ ารุงรักษานั้นจะเป็นช่วงระยะเวลาที่ยาวนานที่สุด ระบบจะต้องใช้งานได้ยาวนาน
หลายปี และสามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอนาคต และเมื่อผู้ใช้อาจมีความต้องการที่เปลี่ยนไป 
ผู้พัฒนาระบบจะต้องหาโปรแกรมรองรับในอนาคต หากการเปลี่ยนแปลงนั้นมีมากเกินไป องค์กร
จ าเป็นต้องปรับปรุงระบบให้ทันสมัย ก็จะกลับไปสู่ขั้นตอนแรก และท าตามล าดับวงจรพัฒนาระบบ
ต่อไป 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบสืบค้นภาพข่าว กรณีศึกษา องค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยใช้ Java เป็นภาษาส าหรับเขียนโปรแกรมที่
สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP : Object-Oriented Programming) และใช้ MySQL ในการ
จัดการฐานข้อมูล หลังจากพัฒนาระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสืบค้นภาพข่าว กรณีศึกษา องค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ ใช้ ในการพัฒนาระบสืบค้นภาพข่าว 
กรณีศึกษา องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

 
ตอนที่ 1  ผลจากการสัมภาษณ์ความต้องการของระบบ 
1.1 ปัญหาที่พบจากระบบสืบค้นเดิม 

จากการสัมภาษณ์ความต้องการของผู้ใช้ระบบสืบค้นภาพข่าว กรณีศึกษา องค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย แบบปลายเปิด ใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview)  
เมื่อท าการสัมภาษณ์เสร็จแล้ว พบปัญหาจากระบบเดิม ดังนี้ 
 1.1.1 ระบบสืบค้นภาพข่าวระบบเดิมมีการออกแบบหน้าจอที่ซับซ้อน ใช้งานได้ยาก ใช้ตัวอักษร
ที่มีขนาดเล็กเกินไป ท าให้ยากต่อการใช้งาน 
 1.1.2 ระบบสืบค้นภาพข่าวระบบเดิม ไม่มีระบบการแจ้งเตือนเมื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล 
ท าการกรอกข้อมูลรายละเอียดของภาพข่าวไม่ครบ ท าให้ข้อมูลในระบบสืบค้นภาพข่าวไม่สมบูรณ์ 
 1.1.3 ระบบสืบค้นภาพข่าวระบบเดิม ไม่มีรูปภาพ หรือ วิดีโอ แสดงให้เจา้หน้าที่ศูนย์ข้อมูลทราบ
ว่าเป็นภาพข่าวที่ต้องการจริงหรือไม่ ท าให้ต้องเสียเวลาในการสืบค้น 
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1.2  ความต้องการของระบบสืบค้นที่พัฒนาขึ้นใหม่ 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความความต้องการของระบบใหม่ จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล 
ดังต่อไปนี้ 
 1.2.1 ด้านการออกแบบ  
 การพัฒนาระบบสืบค้นภาพข่าว ควรมีการออกแบบที่ผู้ใช้ระบบสามารถใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน  

1.2.2 ด้านการท างานของระบบ 
  1. การพัฒนาระบบสืบค้นภาพข่าว ให้มีความสามารถในการค้นคืนได้ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เช่น เมื่อพิมพ์ค าส าคัญว่า “สงกรานต์” ก็จะได้ผลลัพธ์ภาพข่าวที่เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์  
เมื่อพิมพ์ค าส าคัญว่า “Songkran” ก็จะได้ผลลัพธ์ภาพข่าวที่เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น  
  2. การพัฒนาระบบสืบค้นภาพข่าว ควรมีรูปภาพ หรือ วิดีโอที่เกี่ยวกับภาพข่าวนั้น เพ่ือ
เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกใช้ภาพข่าว ท าให้ไม่ต้องเสียเวลาในการโหลดภาพข่าว 
  3. การพัฒนาระบบสืบค้นภาพข่าว ควรมีความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ 
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ หรือ สิ่งท่ีคาดหวังจากระบบใหม่ 
 เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลมีความคาดหวังว่าระบบสืบค้นภาพข่าวที่ได้พัฒนาขึ้นใหม่ จะเป็นเครื่องมือช่วย

ในการสืบค้นภาพข่าว ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

2. ผลของการพัฒนาระบบสืบค้นภาพข่าว  
 2.1 ระดับการท างานของ ระบบสืบค้นภาพข่าว ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
  2.1.1 ระดับผู้ดูแลระบบ (Admin) คือ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ รับผิดชอบ  การจัดการ
ภายในระบบ การดูแลรักษาระบบ  และมีสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบ ดังนี้ 
   1. การลงชื่อเข้าใช้ระบบ 
   2. ระบบค้นหาภาพข่าว 
   3. การเข้าถึงหน้ารายงาน 
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   4. การเพ่ิมข้อมูลภาพข่าวเข้าระบบ 
   5. การแก้ไขข้อมูลภาพข่าวจากระบบ 
   6. การลบข้อมูลภาพข่าวออกจากระบบ 
   7. การเข้าถึงประวัติการค้นหา 
   8. การก าหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ 
   9. การเพ่ิมสมาชิก/ลบสมาชิก 
   10. การแก้ไขข้อมูลสมาชิก 
  2.1.2 ระดับผู้ปฏิบัติงาน (Staff) คือ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล รับผิดชอบการน าข้อมูลภาพ
ข่าวเข้าสู่ระบบ และ การใช้ระบบในการสืบค้นภาพข่าว  มีสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบ ดังนี้ 
   1. การลงชื่อเข้าใช้ระบบ 
   2. ระบบค้นหาภาพข่าว 
   3. การเข้าถึงหน้ารายงาน 
   4. การเพ่ิมข้อมูลภาพข่าวเข้าระบบ 
   5. การแก้ไขข้อมูลภาพข่าวจากระบบ 
   6. การลบข้อมูลภาพข่าวออกจากระบบ 
   7. การเข้าถึงประวัติการค้นหา 
  2.1.3 ระดับผู้ใช้ระบบ (Users) คือ ผู้สื่อข่าว ใช้ระบบในการสืบค้นภาพข่าว มีสิทธิ์ใน
การเข้าถึงระบบ ดังนี้ 
   1. การลงชื่อเข้าใช้ระบบ 
   2. ระบบค้นหาภาพข่าว 
 2.2 ลักษณะการท างานของระบบสืบค้นภาพข่าว สามารถท างานได้บนระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
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 2.3 ผลการออกแบบหน้าจอระบบสืบค้นภาพข่าว กรณีศึกษา ไทยพีบีเอส 

ภาพที่ 29 ภาพหน้าจอแสดงการเข้าสู่ระบบ 

 ภาพหน้าจอแสดงการเข้าสู่ระบบ เป็นหน้าแรกของระบบ ประกอบไปด้วย  
 1. ในการเข้าสู่ระบบนั้น ผู้วิจัยก าหนดให้ ผู้ดูแลระบบ  คือ เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 
รับผิดชอบการจัดการภายในระบบ การดูแลรักษาระบบ  การก าหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้ระบบของผู้ใช้
ระบบ โดยผู้ดูแลระบบจะรับผิดชอบสมัครสมาชิกให้กับผู้ใช้ โดยก าหนดให้ ผู้ปฏิบัติ งาน คือ เจ้าหน้าที่
สารสนเทศ เป็นสิทธิ์ “Staff” และ ผู้ใช้บริการ คือ ผู้สื่อข่าว เป็นสิทธิ์ “Users” 
 2. เมื่อผู้ใช้ระบบแต่ละประเภทได้ Username และ Password แล้ว จะสามารถเข้าสู่ระบบได้
โดยการกรอกข้อมูลลงบนกล่องข้อความ ประกอบด้วย Username และ Password และ คลิกที่ปุ่ม   
Sign in ก็จะสามารถเข้าสู่ระบบได้ 
 3. หากผู้ใช้ระบบกรอก Username หรือ Password ผิด จะมีกล่องข้อความแจ้งเตือน และไม่
สามารถเข้าสู่ระบบได้ ดังภาพที่ 30 
 4. หากผู้ใช้ระบบลืม Username Password หรือ ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ จะต้องติดต่อผู้ดูแล
ระบบเท่านั้น 
  



86 

 

 

 

 

ภาพที่ 30 ภาพหน้าจอแสดงการแจ้งเตือนการเข้าสู่ระบบไม่ส าเร็จ 
 ภาพหน้าจอหลัก เป็นหน้าแรกหลังจากที่ผู้ใช้ระบบ ท าการเข้าสู่ระบบแล้ว โดยเมนูของหน้าจอ
หลักจะแตกต่างกันระหว่างกลุ่มผู้ใช้ระบบ ดังนี้  
 1. ภาพหน้าจอหลักของกลุ่มผู้ใช้ระดับผู้ดูแลระบบ (Admin) คือ เจ้าหน้าที่สารสนเทศจะมีสิทธิ์
ในการเข้าถึงระบบ ดังนี้  
 1.1 เมนูหน้าหลัก 
 1.2 เมนูค้นหา 
 1.3 เมนูรายงาน 
 1.4 เมนูเพิ่มข้อมูลภาพข่าว/สร้างข้อมูล 
 1.5 เมนูประวัติการค้นหา 
 1.6 เมนูระบบสมาชิก/ผู้ดูแลระบบ 
 1.7 ออกจากการใช้งานระบบ 
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ภาพที่ 31 ภาพหน้าจอหลักของกลุ่มผู้ใช้ระดับผู้ดูแลระบบ (Admin) 
 

 2. ภาพหน้าจอหลักของกลุ่มผู้ใช้ระดับผู้ปฏิบัติงาน (Staff) คือ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าว จะสิทธิ์

ในการเข้าถึงระบบ ดังนี้  

 1.1 เมนูหน้าหลัก 
 1.2 เมนูค้นหา 
 1.3 เมนูรายงาน 
 1.4 เมนูเพ่ิมข้อมูลภาพข่าว/สร้างข้อมูล 
 1.5 เมนูประวัติการค้นหา 
 1.6 ออกจากการใช้งานระบบ 
  
 
 
 
 

 

ภาพที่ 32 ภาพหน้าจอหลักของกลุ่มผู้ใช้ระดับผู้ปฏิบัติงาน (Staff) 
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3. ภาพหน้าจอหลักของกลุ่มผู้ใช้ระดับผู้ใช้ระบบ (Users) คือ ผู้สื่อข่าว จะสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบ ดังนี้  

 1.1 เมนูหน้าหลัก 
 1.2 เมนูค้นหา 
 1.3 ออกจากการใช้งานระบบ 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 33 ภาพหน้าจอหลักของกลุ่มผู้ใช้ระดับผู้ใช้ระบบ (Users) 

 ภาพหน้าจอการสืบค้น ประกอบไปด้วยส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้ 

1. ผู้ใช้ระบบทุกประเภทสามารถใช้เมนูการสืบค้นได้  โดยหน้าจอการสืบค้นจะประกอบด้วยการสืบค้น 2 
ส่วน ได้แก่ การสืบค้นโดยการพิมพ์ค าท่ีต้องการสืบค้น และ การสืบค้นแบบการเลือก (Browsing) 
2. การสืบค้นโดยการพิมพ์ค าที่ต้องการสืบค้น จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การสืบค้นโดยพิมพ์ค าค้นลงใน

กล่องข้อความ การสืบค้นโดยใช้ Keywords (ค าส าคัญ) และ การสืบค้นในกล่องข้อความ การสืบค้นโดย

ใช้ Title (หัวเรื่อง) เมื่อพิมพ์ค าที่ต้องการค้นหาแล้ว กดปุ่ม  หรือ ปุ่ม Enter จากภาพ 34  ผู้วิจัย

พิมพ์ค าค้น ค าว่า “ตัดจุก” 

3. การสืบค้นแบบการเลือก (Browsing) ผู้ใช้สามารถสืบค้นจากการเลือก โดยแหล่งข้อมูลนั้น

ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ ภาคใต้ 
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ภาพที่ 34 ภาพหน้าจอการสืบค้น 

ภาพที่ 35 ภาพหน้าจอแสดงผลการสืบค้น จากการพิมพ์ค าค้น ค าว่า “ตัดจุก” 
ภาพหน้าจอแสดงผลการสืบค้น  ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 
1. แสดงข้อมูลของภาพข่าวบางเขตข้อมูล เพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้ใช้ในการเลือกดูข้อมูลภาพที่
ต้องการ 
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 หน้าจอแสดงผลการสืบค้นจะแสดงข้อมูลของภาพข่าวบางเขตข้อมูล เพ่ือประกอบการตัดสินใจ
ของผู้ใช้ในการเลือกดูข้อมูลภาพที่ต้องการผู้ใช้ระบสามารถกดปุ่ม เพ่ือดูรายละเอียดของข้อมูลภาพได้ 

ภาพที่ 36 ภาพหน้าจอแสดงข้อมูลภาพ 
 ภาพหน้าจอแสดงข้อมูลภาพ จะประกอบไปด้วยส่วนต่างของข้อมูลๆ ดังนี้ 
1.แสดงข้อมูลของภาพข่าวทั้งหมด ดังนี้ 
 1.1. Code (รหัสภาพข่าว)   1.2 Title (ชื่อเรื่อง)  
 1.3 Series Title (หมวดหมู่ของภาพข่าว)    1.4 Episode Number (ID ต้นทางของภาพข่าว) 

 1.5 Keywords (ค าค้นหา)                      1.6 Description (รายละเอียดของภาพข่าว) 

 1.7 Area (ภูมิภาค)              1.8 Duration (ความยาวของภาพข่าว) 

 1.9 Attachment (รูปภาพข่าว)    1.10 Created By (ผู้ที่ถ่ายท า / ช่างภาพ) 

 1.11 Created On (วัน เดือน ปีที่ถ่ายภาพข่าว) 

2. ในหน้าจอนี้ สามารถเพ่ิมข้อมูล แก้ไข และลบ รายการภาพข่าวได้ โดยก าหนดสิทธิ์ให้ผู้ดูแลระบบ  

และ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เท่านั้น ที่สามารถเพ่ิมข้อมูล แก้ไข และลบ รายการภาพข่าวได้ 
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ภาพที่ 37 ภาพหน้าจอเมนู List all Cultures 

ภาพหน้าจอ List all Cultures ประกอบด้วย 
1. เลือกเมนู culture  เลือกค าสั่ง List all Cultures จะปรากฎหน้าจอตามภาพ 37  

2. หน้าจอ List all Cultures นี้จะแสดงรายการภาพ หรือ ฐานข้อมูลภาพทั้งหมด 

3. ในหน้าจอนี้ได้ก าหนดสิทธิ์ให้ผู้ดูแลระบบ และ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เท่านั้น ที่สามารถน าเข้าข้อมูลสู่

ระบบได้ 

4.เลือกปุ่ม  เพ่ือเข้าสู่หน้าเพิ่มข้อมูลได้ จะปรากฎดังภาพ 38 

 
ภาพที่ 38  ภาพหน้าจอ create new culture 
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ภาพหน้าจอ create new culture ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 

1. เลือกเมนู culture  เลือกค าสั่ง create new culture จะปรากฎหน้าจอตามภาพ 38 

2. หน้าจอ create new culture  นี้จะสามารถเพ่ิมข้อมูลภาพข่าวเข้าสู่ระบบได้  

3. ในหน้าจอนี้ได้ก าหนดสิทธิ์ให้ผู้ดูแลระบบ และ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เท่านั้น ที่สามารถน าเข้าข้อมูลสู่

ระบบได้ 

4.การน าข้อมูลเข้าสู่ระบบจะต้องใส่ข้อความให้ครบทุกเขตข้อมูล แล้วจึงกด  

5. หากใส่ข้อมูลไม่ครบจะมี กล่องข้อความแจ้งเตือน และไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้   

6.เมื่อกรอกข้อมูลครบทุกเขตข้อมูลแล้ว จึงกด  เพ่ือบันทึกข้อมูล จะปรากฎกล่องข้อความแจ้ง

การบันทึกส าเร็จ 

 

 
  ภาพที่ 39  ภาพตัวอย่างการน าเข้าข้อมูล-การแก้ไขและลบ 

 การน าเข้าข้อมูล-การแก้ไขและลบภายในระบบมีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 

1. เมื่อต้องการเพ่ิมข้อมูลใหม่ภาพเลือก  ต้องการแก้ไขข้อมูลของภาพให้เลือก  และ

ต้องการลบข้อมูลของภาพให้เลือก  
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ตอนที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของการพัฒนาระบบสืบค้นภาพข่าว  

 ผู้วิจัยได้สร้างแบบตรวจสอบความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC) เครื่องมือฉบับนี้สร้างขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความเหมาะสมของ

แบบสอบถาม และ เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของการพัฒนาระบบสืบค้นภาพข่าว 

กรณีศึกษา ไทยพีบีเอส โดยมีผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน เป็นผู้ประเมินแบบสอบถาม และจะวัดค่าดัชนี

ความสอดคล้อง ของแบบสอบถาม ด้วยวิธี IOC (Index of Item Objective Congruence) 

 จากตารางที ่13 (ภาคผนวก ค.)  แสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มีความเห็นว่าข้อค าถามสอดคล้องกับระบบ 
สามารถน าไปใช้ได้ เนื่องจากทุกข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของ
ระบบโดยผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 0.50 
 ผู้วิจัยท าการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของการพัฒนาระบบสืบค้นภาพข่าว
ออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านการออกแบบ ด้านการใช้งานของระบบ ด้านการท างานของระบบ และด้าน
ความปลอดภัยของระบบ โดยมีผลการประเมินดังนี้ 
 
ตารางที ่19 (ภาคผนวก ค.) จ านวนค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลความพึงพอใจต่อ
 ระบบ ของทุกกลุ่มตัวอย่าง  (N =23) 

หัวข้อในการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( ̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

แปลผล 

ด้านการออกแบบ    
1.ความง่ายต่อการใช้งานของระบบ 4.52 0.51 มากที่สุด 

2.ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอ 4.39 0.50 มาก 
3.ความเหมาะสมในการแบ่งเมนูของโปรแกรม 4.26 0.45 มาก 

4.ความเหมาะสมในการใช้สีของตวัอักษร ขนาด และ พื้น
หลัง 

4.22 0.60 มาก 

5.ความเหมาะสมในการแสดงผลลพัธ์ของข้อมูลในระบบ 4.30 0.56 มาก 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการออกแบบ 4.34 0.06 มาก 

ด้านการใช้งานของระบบ    
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ตารางที่ 19 (ภาคผนวก ค.) จ านวนค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลความพึง
พอใจต่อ ระบบ ของทุกกลุ่มตัวอย่าง  (N =23) ต่อ 

หัวข้อในการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( ̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
แปลผล 

1.ความสามารถในการเพิม่ข้อมูลภายในระบบ 4.30 0.63 มาก 
2.ความสามารถในการลบข้อมูลภายในระบบ 4.26 0.62 มาก 
3.ความสามารถในการแกไ้ขข้อมูลภายในระบบ 4.30 0.56 มาก 
4.ความสามารถในการค้นหาข้อมลูภายในระบบ 4.35 0.49 มาก 
5.ความสามารถในการแสดงผลลพัธ์ของข้อมูลภายในระบบ 4.13 0.34 มาก 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการใช้งานของระบบ 4.27 0.12 มาก 
ด้านการท างานของระบบ    

1.ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมลูภายในระบบ 4.26 0.45 มาก 
2.ความถูกต้องในการเพิ่มข้อมลูภายในระบบ 4.22 0.42 มาก 

3.ความถูกต้องในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลภายในระบบ 4.30 0.56 มาก 
4.ความปลอดภัยของข้อมูลภายในระบบ 4.26 0.62 มาก 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการท างานของระบบ 4.41 0.07 มาก 
ด้านความปลอดภัยของระบบ    

1.การเข้าสูร่ะบบมีความเหมาะสม 4.61 0.50 มากที่สุด 
2.การแจ้งเตือนเมื่อพบข้อผิดพลาดในการใช้งานระบบ 4.39 0.66 มาก 
3.การก าหนดสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมลูภายในระบบ 4.39 0.58 มาก 
4.ความปลอดภัยของข้อมูลภายในระบบ 4.26 0.62 มาก 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านความปลอดภัยของระบบ 4.41 0.07 มาก 

รวมเฉลี่ยประเมิน 4.33 0.03 มาก 

 
จากตารางผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ ด้านการออกแบบ ของผู้ใช้งาน

ระบบ จ านวน 23 คน แสดงให้เห็นว่า เมื่อน าข้อมูลมาหาค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
พบว่ามีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.06 สรุปได้ว่าผู้ใช้งานระบบสืบค้นภาพ
ข่าว มีความพึงพอใจด้านการออกแบบอยู่ในระดับมาก โดยพบว่าผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจ ความง่าย
ต่อการใช้งานของระบบมากที่สุด ในด้านการออกแบบ พบว่ามีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.52  
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ด้านการใช้งานของระบบ ผู้วิจัยยังต้องพัฒนาด้านความสามารถในการแสดงผลลัพธ์ของข้อมูล
ภายในระบบ ให้มีความสามารถในการแสดงผลลัพธ์ให้ดีขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ซึ่ง
เป็นค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุด ในการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ 

ด้านการท างานของระบบ พบว่า ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูลภายในระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.39 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ระบบสืบค้นภาพข่าวที่พัฒนาขึ้นนั้น ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ในเรื่องของ
ความถูกต้องของข้อมูล และผู้ใช้งานระบบสืบค้นภาพข่าว มีความพึงพอใจด้านการท างานของระบบอยู่ใน
ระดับ มาก 

ด้านความปลอดภัยของระบบ มีค่าเฉลี่ย 4.41 แสดงว่าผู้ใช้งานระบบสืบค้นภาพข่าว มีความพึง
พอใจ ด้านความปลอดภัยของระบบอยู่ในระดับ มาก เนื่องจากการเข้าสู่ระบบมีความเหมาะสม จาก
ค่าเฉลี่ย 4.61 ท าให้ผู้ใช้งานระบบสืบค้นภาพข่าวมีความพึงพอใจมากที่สุด 

ซึ่งจากการประเมิน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการออกแบบ ด้านการใช้งานของระบบ ด้านการ
ท างานของระบบ และด้านความปลอดภัยของระบบ จากทุกกลุ่มตัวอย่างพบว่ามีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ 4.33  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.03 สรุปได้ว่า ผู้ใช้งานระบบสืบค้นภาพข่าว มีความพึงพอใจของการใช้
งานระบบอยู่ในระดับมาก 
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บทที่ 5 

สรุปผล  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบสืบค้นภาพข่าว กรณีศึกษา องค์การ

กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เพ่ือใช้งานในศูนย์ข้อมูล ในการแก้ไขปัญหาการค้น

คืนภาพข่าวที่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพและความพึงพอใจของ

ผู้ใช้งานระบบสืบค้นภาพข่าวทีไ่ด้พัฒนาขึ้น 

 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง พัฒนาระบบสืบค้นภาพข่าว กรณีศึกษา องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาความต้องการของผู้ใช้ 2) เพ่ือออกแบบและ
พัฒนาระบบสืบค้นภาพข่าว 3) เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสืบค้นภาพ
ข่าว โดยมีกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย จ านวน 23 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive  sampling) ดังนี้ กลุ่มท่ี 1 ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าว จ านวน 10 
คน  เป็นกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ความต้องการระบบสืบค้นภาพข่าวของผู้ใช้ และเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ในการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบสืบค้นภาพข่าว ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มที่ 2 ผู้ใช้บริการ
ระบบสืบค้นภาพข่าว ได้แก่ ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอส  จ านวน 10 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ความ
ต้องการระบบสืบค้นภาพข่าวของผู้ใช้ และเป็นกลุ่มตัวอย่างในการประเมินประสิทธิภาพและความพึง
พอใจของระบบสืบค้นภาพข่าว ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มที่ 3 ผู้ดูแลระบบ ได้แก่ เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ านวน  3  คน เป็นกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ความต้องการระบบสืบค้นภาพข่าวของผู้ใช้ และเป็น
กลุ่มตัวอย่างในการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบสืบค้นภาพข่าว ที่พัฒนาขึ้น 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์ความต้องการของผู้ใช้ระบบสืบค้นภาพข่าว 
2) Java เป็นภาษาส าหรับเขียนโปรแกรมที่สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP : 
Object-Oriented Programming) 3) MySQL คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล 4) เว็บเบราว์เซอร์ 
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Google- Chrome 5) แบบประเมินความสอดคล้องข้อค าถามของระบบ 6) แบบประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบและความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสืบค้นภาพข่าว 7) โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้แก่ 
เอสพีเอสเอส ฟอร์ วินโดวส์ (SPSS for Windows) วิธีการด าเนินการวิจัย สามารถแบ่งการด าเนินการ
วิจัยออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นตอนการวางแผนโครงการ (Project Planning) ท าศึกษาการท างาน
ของศูนย์ข้อมูลข่าว ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของการวิจัย 2) ขั้นตอนการวิเคราะห์ความต้องการ
ของระบบ (Analysis) วิเคราะห์ระบบสืบค้นภาพข่าว เพ่ือช่วยเพิ่มความสามารถของระบบสืบค้นภาพข่าว 
และเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ของระบบงานเดิม รวมถึงการก าหนดเมทาดาทาของข้อมูลภาพข่าว เพ่ือบอก
รายละเอียดว่า ใคร ท าอะไร ท าเมื่อไหร่ ท าที่ไหน ท าท าไม ท าอย่างไร (วีรพงษ์ พลนิกรกิจ, 2545) โดย
ก าหนดเมทาดาทาดังนี้ Code (รหัสภาพข่าว) Title (ชื่อเรื่อง)  Series Title (หมวดหมู่ของภาพข่าว)     
Episode Number (ID ต้นทางของภาพข่าว) Keywords (ค าค้นหา) Description (รายละเอียดของภาพ

ข่าว) Area (ภูมิภาค) Duration (ความยาวของภาพข่าว) Created By (ผู้ที่ถ่ายท า / ช่างภาพ) 

Created On (วัน เดือน ปีที่ถ่ายภาพข่าว) เพ่ือขยายขอบเขตของข้อมูล เป็นประโยชน์ต่อการค้นคืนภาพ

ข่าว  3) ขั้นตอนการออกแบบ (Design) เป็นการน าขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์

ระบบมาท าให้เป็นระบบใหม่ที่ผู้ใช้ต้องการ 4) ขั้นตอนการพัฒนาและติดตั้งระบบ (Implementation) 

ท าการพัฒนาระบบต่อจากข้ันตอนการออกแบบระบบ โดยใช้ภาษา Java ในการเขียนโปรแกรม ท าการ

ทดลองใช้ระบบ และท าการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสืบค้นภาพข่าว 5) ขั้นตอนการ

บ ารุงรักษา (Maintenance) ติดตั้งและบ ารุงดูแลรักษาระบบให้สามารถปฏิบัติงานได้ 

 ผลจากการพัฒนาระบบสืบค้นภาพข่าว หลังจากพัฒนาระบบสืบค้นภาพข่าวเสร็จแล้ว  

ผู้วิจัยได้น าระบบมาให้กลุ่มตัวอย่างท าการทดสอบระบบสืบค้นภาพข่าว พบว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล 

สามารถค้นคืนภาพข่าวด้วยค าค้น (Keywords) หรือ การเลือกค้นหา (Browsing) จากการระบุภูมิภาคได้  

สามารถเพ่ิมข้อมูลภาพข่าวเข้าระบบ สามารถแก้ไขข้อมูลภาพข่าวจากระบบ สามารถลบข้อมูลภาพข่าว

ออกจากระบบ สามารถเข้าสู่หน้ารายงานและการเข้าถึงประวัติการค้นคืนได้ ผู้สื่อข่าว สามารถค้นคืนภาพ

ข่าวด้วยค าค้น (Keywords) หรือ การเลือกค้นหา (Browsing) จากการระบุภูมิภาคได้ และเจ้าหน้าที่

เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถจัดการดูแลระบบ และสมัครสมาชิกให้กับผู้ใช้กลุ่มต่างๆ โดยจะก าหนด

สิทธิ์ในการเข้าใช้งานของระบบ สามารถค้นคืนภาพข่าวด้วยค าค้น (Keywords) หรือ การเลือกค้นหา 

(Browsing) จากการระบุภูมิภาคได้ สามารถเพ่ิมข้อมูลภาพข่าวเข้าระบบ สามารถแก้ไขข้อมูลภาพข่าว
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จากระบบ สามารถลบข้อมูลภาพข่าวออกจากระบบ สามารถเข้าสู่หน้ารายงานและการเข้าถึงประวัติการ

ค้นคืนภาพข่าวได้ 

 ผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสืบค้นภาพข่าว จากกลุ่มตัวอย่าง

ทั้งหมด 23 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล จ านวน 10 คน ผู้สื่อข่าว จ านวน 10 คน และ เจ้าหน้าที่

เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน  3  คน มีผลดังต่อไปนี้ 

จากตารางผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ (ตารางที่ 11) ความพึงพอใจ     

ด้านการออกแบบ ของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 23 คน แสดงให้เห็นว่า เมื่อน าข้อมูลด้วย ค่าเฉลี่ย ( ̅) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.34 สรุปได้ว่าผู้ใช้งานระบบสืบค้นภาพข่าว มี
ความพึงพอใจด้านการออกแบบอยู่ในระดับ มาก โดยพบว่าผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจ ความง่ายต่อ
การใช้งานของระบบมากที่สุด ในด้านการออกแบบ พบว่ามีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.52 

ด้านการใช้งานของระบบ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.27 สรุปได้ว่าผู้ใช้งานระบบสืบค้นภาพข่าว มี
ความพึงพอใจด้านการใช้งานของระบบอยู่ในระดับ มาก แต่ในด้านความสามารถในการแสดงผลลัพธ์ของ
ข้อมูลภายในระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุด ในการประเมินประสิทธิภาพและ
ความพึงพอใจ ท าให้ผู้วิจัยต้องหาวิธีการในการแก้ไขปัญหานี้  ให้มีความสามารถในการแสดงผลลัพธ์ให้ดี
ขึ้นกว่าเดิม 

ด้านการท างานของระบบ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.29 สรุปได้ว่าผู้ใช้งานระบบสืบค้นภาพข่าว มี
ความพึงพอใจด้านการท างานของระบบอยู่ในระดับ มาก 

ด้านความปลอดภัยของระบบ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.41 แสดงว่าผู้ใช้งานระบบสืบค้นภาพข่าว มี
ความพึงพอใจ ด้านความปลอดภัยของระบบอยู่ในระดับ มาก 

ซึ่งจากการประเมิน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการออกแบบ ด้านการใช้งานของระบบ ด้านการ
ท างานของระบบ และด้านความปลอดภัยของระบบ จากทุกกลุ่มตัวอย่างพบว่ามีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ 4.33  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.03 สรุปได้ว่า ผู้ใช้งานระบบสืบค้นภาพข่าว มีความพึงพอใจของการใช้
งานระบบอยู่ในระดับมาก 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการประเมินและผลสรุปจากวิจัย สามารถน ามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ได้ดังนี้ 

 1) เพ่ือศึกษาความต้องการของผู้ใช้ ใช้วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life 

Cycle :SDLC) เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสืบค้นภาพข่าว พัฒนาระบบจากการวิเคราะห์ความ

ต้องการของระบบใหม่จากการสัมภาษณ์ผู้ที่ใช้งานระบบ ด้วยแบบสัมภาษณ์ความต้องการของผู้ใช้ระบบ

สืบค้นภาพข่าวแบบปลายเปิด ใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) พบว่า ความต้องการระบบ

สืบค้นภาพข่าวระบบใหม่ คือ สามารถค้นคืนได้รวดเร็ว ถูกต้อง ใช้งานง่าย และสามารถเลือกดูตัวอย่าง

ภาพข่าวได้  

 2) เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสืบค้นภาพข่าว ใช้ภาษา Java ในการเขียนโปรแกรม ซึ่งภาษา 
Java เป็นภาษาคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ ที่มีประสิทธิภาพในการท างาน ไม่ยึดติดกับแพลตฟอร์ม 
(Platform) ใดๆ สามารถท างานได้กับคอมพิวเตอร์ทุกชนิด Java จึงเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมอย่างสูง
ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคของอินเทอร์เน็ต (สุดา เธียรมนตรี , 2555 : 1) ผลการออกแบบและพัฒนาระบบ
สืบค้นภาพข่าว พบว่า ผู้ใช้ระบบสืบค้นภาพข่าวมีความพึงพอใจด้านการออกแบบในเรื่องของความง่ายต่อ
การใช้งานของระบบ มากที่สุด เนื่องจากระบบไม่มีความซับซ้อน สามารถใช้งานได้ง่าย มีการออกแบบสีที่
สบายตา ไม่เข้มจนเกินไป และขนาดตัวอักษรไม่เล็กจนเกินไป ผู้วิจัยก าหนดเมทาดาทาของข้อมูลภาพข่าว 
เพ่ือบอกรายละเอียดของข้อมูลภาพข่าว ขยายขอบเขตของข้อมูล อธิบายคุณลักษณะหรือความหมายของ
รูปภาพ แล้วจัดเก็บค าบรรยายรูปภาพ เพ่ือประโยชน์ต่อการค้นคืนภาพข่าว เนื่องจากเมทาดาทาช่วยให้
สามารถค้นพบสารสนเทศได้จากเงื่อนไขหรือคุณสมบัติที่สัมพันธ์กัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เนตร
นภา บุญล้อ (2556) น าเสนอระบบการสืบค้นรูปภาพเชิงความหมายโดยใช้ออนโทโลยี กรณีศึกษาการ
ท่องเที่ยวในภาคตะวันตก โดยพัฒนาวิธีการสืบค้นข้อมูลรูปภาพเชิงความหมาย โดยใช้ออนโทโลยี  เพ่ือ
แก้ปัญหาการสืบค้นแบบใช้ค าหลัก โดยไม่พิจารณาถึงความหมายของรูปภาพ วิธีการดังกล่าวไม่สามารถ
อธิบายข้อมูลที่ชี้เฉพาะรูปภาพได้ อาจท าให้ผู้ใช้ได้รับผลลัพธ์ที่มามากเกินไป และไม่ถูกต้องตามความ
ต้องการเท่าที่ควร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ แคทลียา ดวงเกตุ (2547) ในการน าเสนอระบบการค้น
คืนรูปภาพในฐานะข้อมูลรูปภาพพ้ืนผิว เป็นงานวิจัยที่ค านึงถึงความหมายของภาพร่วมกับการใช้
คุณลักษณะส าคัญต่างๆ เช่น สีและพ้ืนผิว เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถบอกระบบให้ค้นคืนภาพที่ตนต้องการผ่านค า
ที่มีความหมาย 
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 3) เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ ใช้งานระบบสืบค้นภาพข่าว  ใช้

แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพของระบบและความพึงพอใจของระบบ เป็นเครื่องมือในการประเมิน

จากผลการประเมินทั้ง 4 ด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ 1) ด้านการออกแบบ ในเรื่องของความ

ง่ายต่อการใช้งานของระบบ มีค่าเฉลี่ย 4.52 สาเหตุที่ผู้ใช้มีความพึงพอใจมากที่สุด เนื่องจากระบบมีการ

ออกแบบให้ง่ายต่อผู้ใช้ แบ่งเมนูในการใช้งานได้สะดวก มีการใช้สัญลักษณ์รูปภาพแทนค าสั่งการท างาน 

ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจได้มากขึ้น มีการออกแบบสีพ้ืนหลังที่สบายตา ไม่เข้มจนเกินไป และขนาดตัวอักษร

สามารถอ่านได้ง่าย ไม่มีขนาดเล็กจนเกินไป  2) การประเมินด้านการใช้งานของระบบ มีค่าเฉลี่ย 4.27 มี

ความสามารถในการเพ่ิม ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูลภายในระบบ โดยในด้านความสามารถในการแสดงผล

ลัพธ์ของข้อมูลภายในระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุด ในการประเมิน

ประสิทธิภาพและความพึงพอใจ โดยผู้ใช้ระบบให้ข้อเสนอแนะว่า การแสดงผลลัพธ์ยังมีข้อจ ากัดในการ

แสดงภาพข่าว เนื่องจากตัวอย่างข่าวที่แสดงออกมาทางหน้าจอของระบบมีขนาดเล็ก ไม่ชัดเจน 3) การ

ประเมินด้านการท างานของระบบ มีค่าเฉลี่ย 4.29 โดยผู้ใช้พอใจมากที่สุด คือ จากการแสดงผลความ

ถูกต้องในการค้นหาข้อมูลภายในระบบ ผู้ใช้ได้รับผลลัพธ์การค้นคืนที่ตรงกับความต้องการ และ 4) การ

ประเมินด้านความปลอดภัยของระบบ มีค่าเฉลี่ย 4.41 เนื่องจากมีความปลอดภัยในการเข้าใช้ระบบ ผู้เข้า

ใช้งานระบบต้องมีชื่อผู้ใช้ระบบ และรหัสผ่าน มีการก าหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้แต่ ละ

ประเภท จากการประเมินทั้งระบบสืบค้นภาพข่าว ผู้ใช้งานระบบสืบค้นภาพข่าว มีความพึงพอใจต่อการใช้

งานระบบอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33   
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ข้อเสนอแนะ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 1.1 การพัฒนาระบบสืบค้นภาพข่าวนั้น จ าเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิ์ภาพสูง เนื่องจากมี

จ านวนของข้อมูล และภาพข่าวในฐานข้อมูลมาก ฐานข้อมูลจะต้องใช้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลและ

หน่วยความจ ามากขึ้นด้วย โดยมีขอบเขตทางด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) ดังนี้ มีหน่วยประมวลผลกลาง 

(Central Processing Unit: CPU) 1 กิกะเฮิร์ตซ์ หรือเร็วกว่า มีหน่วยความจ าหลัก (Random Access 

Memory: RAM) มีความจุจ านวน 2 กิกะไบต์เป็นอย่างน้อย และมีเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) 2 

กิกะไบต์เป็นอย่างน้อย 

 1.2 ผู้ใช้งานระบบสืบค้นภาพข่าว ประเภท ผู้ปฏิบัติงาน หรือ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล ควรมีความรู้

ด้านการให้ค าค้น การระบุเมทาดาทาของภาพข่าว เพราะการก าหนดค าค้นและระบุเมทาดาทาของภาพ

ข่าวที่ครบถ้วน จะท าให้ได้ผลลัพธ์ในการสืบค้นภาพข่าว ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 

 1.3 ควรมีการส ารองข้อมูลเป็นระยะ เพ่ือป้องกันการเสียหายของข้อมูล 

 

 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 

 2.1 เพ่ิมความสามารถของระบบสืบค้นภาพข่าว จากการสืบค้นได้ผลลัพธ์เป็นภาพนิ่ง เป็น ภาพ

วีดิทัศน์ 

 2.2 เพ่ิมความสามารถของระบบสืบค้นภาพข่าว ในการน าเข้าข้อมูลภาพข่าวจากไฟล์อื่น เช่น 
การน าเข้าจากไฟล์ Microsoft Excel หรือ .csv การน าเข้าข้อมูลจากไฟล์ Text หรือ .txt  แทนการ
กรอกข้อมูล เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการท างานของผู้ปฎิบัติงาน และลดความซ้ าซ้อนของการ  
 2.3 เพ่ิมความสามารถของระบบสืบค้นภาพข่าว ในการดาวน์โหลดข้อมูลภาพข่าวออกมาจาก
ระบบ 
 2.4 เพ่ิมความสามารถของระบบสืบค้นภาพข่าว ในการดาวน์โหลดข้อมูลรายงานการสืบค้นภาพ
ข่าว  
 2.5 สามารถพัฒนาระบบโดยเพ่ิมหมวดหมู่ภาพข่าว จากที่ผู้วิจัยได้พัฒนาเฉพาะ หมวดหมู่

ศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง หรือ พัฒนาระบบสืบค้นประเภทอ่ืน
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ภาคผนวก ก  

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 

ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1. สมพร เจียสารัมย์ ต าแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย ฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การกระจายเสียงและ

แพร่ภาพสารธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) 

 
ด้านสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 

1. ดร. ปัญญา จันทโคต ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าสาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 

 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. วันเพ็ญ สินธุวงษ์ ต าแหน่ง หัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าว ฝ่าย กลุ่มประสานงานข่าว องค์การกระจาย

เสียงและแพร่ภาพสารธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) 
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ภาคผนวก ข  

แบบสอบถามความต้องการของระบบ 

แบบตรวจสอบความสอดคล้องของแบบสอบถาม  (IOC) 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
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แบบสัมภาษณ์กลุ่มผู้ใช้งาน 

การพัฒนาระบบสืบค้นภาพข่าว : 

กรณีศึกษา องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธาณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) 

 

สถานะ    

 เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล  เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้ใช้บริการ 

 

 

ค าถามที่ 1 

คุณมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีหน้าที่อะไรในการจัดเก็บและค้นคืนภาพข่าว 

 

ค าถามที่ 2 

ปัญหาที่พบจากระบบสืบค้นภาพข่าวระบบเดิมเป็นอย่างไร 

 

ค าถามที่ 3 

อยากให้ระบบสืบค้นภาพข่าวระบบใหม่มีลักษณะอย่างไร 

 

ค าถามที่ 4 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาระบบสืบค้นภาพข่าว หรือ สิ่งที่คาดหวังจากระบบใหม่ คืออะไร
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แบบตรวจสอบความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC) 
เรื่อง การพัฒนาระบบสืบค้นภาพข่าว : กรณีศึกษา องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ

แห่งประเทศไทย (Thai PBS)  
ผู้วิจัย นางสาว มนัสวี จ่าพันดุง รหัสนักศึกษา 55902315 สาขาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วัตถุประสงค์ 

1. เครื่องมือฉบับนี้สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญใน

การตรวจสอบความเหมาะสมของแบบสอบถาม เรื่อง การพัฒนาระบบสืบค้นภาพข่าว 

กรณีศึกษาขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai 

PBS)  

2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของการพัฒนาระบบสืบค้นภาพข่าว 

กรณีศึกษาขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai 

PBS) โดยแบบประเมินความพึงพอใจสามารถแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เชี่ยวชาญ 
ตอนที่ 2 การตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบ 
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้เชี่ยวชาญ 
ชื่อ – นามสกุล      วุฒิการศึกษา     
ต าแหน่งทางวิชาการ     สาขาวิชา     
ตอนที่ 2 การตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบ 
ค าชี้แจง 

1. โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างทีต่รงกับความคิดเห็นของท่าน และได้โปรดให้

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมลงในช่องว่างท้ายรายการประเมิน โดยมีเกณฑ์พิจารณาดังนี้ 

ให้คะแนน  +1 หมายถึง มีสอดคล้อง 
 0  หมายถึง ไม่แน่ใจ 
-1  หมายถึง ไม่มีความสอดคล้อง 

ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง 
ผู้วิจัย  
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ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 
ด้านการออกแบบ     

1. ความง่ายต่อการใชง้านของระบบ     
2. ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอ     

3. ความเหมาะสมในการแบ่งเมนูของโปรแกรม     
4. ความเหมาะสมในการใชส้ีของตวัอักษร ขนาด และ พืน้

หลัง 
    

5. ความเหมาะสมในการแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลในระบบ     

ด้านการใช้งานของระบบ     
1. ความสามารถในการเพิ่มข้อมูลภายในระบบ     

2. ความสามารถในการลบข้อมูลภายในระบบ     

3. ความสามารถในการแก้ไขข้อมูลภายในระบบ     
4. ความสามารถในการค้นหาข้อมูลภายในระบบ     

5. ความสามารถในการแสดงผลลพัธ์ของข้อมูลภายใน
ระบบ 

    

ด้านการท างานของระบบ     
1. ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลภายในระบบ     

2. ความถูกต้องในการเพิ่มข้อมูลภายในระบบ     
3. ความถูกต้องในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลภายในระบบ     

4. ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูลภายในระบบ     
5. ความถูกต้องในการแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลภายใน

ระบบ 
    

ด้านความปลอดภัยของระบบ     

1. การเข้าสู่ระบบมีความเหมาะสม     
2. การแจ้งเตือนเมื่อพบข้อผิดพลาดในการใช้งานระบบ     

3. การก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลภายในระบบ     
4. ความปลอดภัยของข้อมูลภายในระบบ     
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ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ค าชี้แจง  โปรดเขียนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่มีต่อ การพัฒนาระบบสืบค้นภาพข่าว 
กรณีศึกษาขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)  
 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

ลงชื่อ............................................................................  

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

…………../………………………../…………………       

                         ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒ
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แบบประเมินความพึงพอใจ 
เรื่อง การพัฒนาระบบสืบค้นภาพข่าว กรณีศึกษาขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ

แห่งประเทศไทย (Thai PBS)  
ผู้วิจัย นางสาว มนัสวี จ่าพันดุง รหัสนักศึกษา 55902315 สาขาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความพึงพอใจของการพัฒนาระบบสืบค้นภาพ
ข่าว กรณีศึกษาขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) โดย
แบบประเมินความพึงพอใจประกอบไปด้วยค าถาม 3 ตอน ได้แก่  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
ตอนที่ 2 ข้อมูลการประเมินการพัฒนาระบบสืบค้นภาพข่าว 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะที่มีต่อการพัฒนาระบบสืบค้นภาพข่าว 

 

ผลการประเมินของท่านเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิจัย เพื่อการพัฒนาระบบสืบค้น 
ภาพข่าว กรณีศึกษาขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการอนุเคราะห์ครั้งนี้ 
 
        นางสาว มนัสวี จ่าพันดุง 
         ผู้วิจัย 
............................................................................................................................. ................................... 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน 
 
1.1 ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล      เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้สื่อข่าว 
1.2 เพศ   หญิง   ชาย 
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ตอนที่ 2  ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของการพัฒนาระบบสืบค้นภาพข่าว กรณีศึกษาของ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) 
 เพ่ือส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสืบค้นภาพข่าว กรณีศึกษาของ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) 
 
ค าชี้แจง 
โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างทีต่รงกับความคิดเห็นของท่าน เพียงค าตอบเดียวโดยมีค่า
น้ าหนักดังนี้ 

 
ระดับ    ความหมาย 
   5    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
   4    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
   3    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
   2    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
   1    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ตอนที่ 2 ข้อมูลการประเมินการพัฒนาระบบสืบค้นภาพข่าว 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ด้านการออกแบบ 

1. ความง่ายต่อการใช้งานของระบบ      

2. ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอ      
3. ความเหมาะสมในการแบ่งเมนูของโปรแกรม      

4. ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษร ขนาด และ 
พ้ืนหลัง 

     

5. ความเหมาะสมในการแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลใน
ระบบ 

     

ด้านการใช้งานของระบบ 

1. ความสามารถในการเพ่ิมข้อมูลภายในระบบ      
2. ความสามารถในการลบข้อมูลภายในระบบ      
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ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
3. ความสามารถในการแก้ไขข้อมูลภายในระบบ      

4. ความสามารถในการค้นหาข้อมูลภายในระบบ      

5. ความสามารถในการแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลภายใน
ระบบ 

     

ด้านการท างานของระบบ 
1. ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลภายในระบบ      

2. ความถูกต้องในการเพ่ิมข้อมูลภายในระบบ      

3. ความถูกต้องในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลภายใน
ระบบ 

     

4. ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูลภายในระบบ      
5. ความถูกต้องในการแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลภายใน

ระบบ 
     

ด้านความปลอดภัยของระบบ 
1. การเข้าสู่ระบบมีความเหมาะสม      

2. การแจ้งเตือนเมื่อพบข้อผิดพลาดในการใช้งาน
ระบบ 

     

3. การก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลภายในระบบ      

4. ความปลอดภัยของข้อมูลภายในระบบ      
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ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ค าชี้แจง  โปรดเขียนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่มีต่อ การพัฒนาระบบสืบค้นภาพข่าว 
กรณีศึกษาขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)  
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ภาคผนวก ค 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
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ตารางที่ 13  ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของ การพัฒนาระบบสืบค้นภาพข่าว : 
กรณีศึกษา องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)  

ข้อที่ 
คะแนนผู้เชี่ยวชาญ ผลรวมของ

คะแนน 

 R  

IOC =
N

∑R
 

ผลการ
พิจารณา คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1. +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

2. +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
3. +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

4. +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

5. +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
6. +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

7. +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

8. +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
9. +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

10. +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
11. +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

12. +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

13. +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
14. +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

15. +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

16. +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
17. +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

18. +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

19. +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
20. +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

21. +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
22. +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

23. +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

24. +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
รวมค่าเฉลี่ย 0.96 ใช้ได้ 



124 

 

 

 

ตารางที่ 14 ตารางการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบ โดยกลุ่มตัวอย่าง ประเภท 
ผู้ดูแลระบบ  ได้แก่ เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ  (N = 3 ) ท าการประเมิณ ดังนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ว   ใ ก  ป  เ ิ /   ค ที  1 ค ที  2 ค ที  3 S.D.  ป ผ 
ด   ก    ก บบ
    1 5 5 4 4.67 0.58   กที  ุด
    2 5 4 4 4.33 0.58   ก
    3 4 4 4 4.00 0.00   ก
    4 5 4 4 4.33 0.58   ก
    5 4 4 4 4.00 0.00   ก

4.27 0.32   ก
ด   ก  ใช ง    ง  บบ
    6 3 4 4 3.67 0.58   ก
    7 3 4 4 3.67 0.58   ก
    8 4 4 4 4.00 0.00   ก
    9 4 4 4 4.00 0.00   ก
    10 4 4 4 4.00 0.00   ก

3.87 0.32   ก
ด   ก  ท  ง    ง  บบ
    11 4 4 4 4.00 0.00   ก
    12 4 4 4 4.00 0.00   ก
    13 4 4 4 4.00 0.00   ก
    14 4 4 4 4.00 0.00   ก
    15 4 4 4 4.00 0.00   ก

4.00 0.00   ก
คว  ป  ดภ ย  ง  บบ
    16 5 5 5 5.00 0.00   กที  ุด
    17 5 4 5 4.67 0.58   กที  ุด
    18 5 4 5 4.67 0.58   กที  ุด
    19 4 4 4 4.00 0.00   ก

4.58 0.33   กที  ุด
4.18 0.16 มาก

จ   ว ค  เฉ ี ย     ว เบี ยงเบ   ต ฐ    ง    ู คว  พึงพ ใจต     บบ   งผู ดู    บบ  (N = 3)

ค  เฉ ี ยคว  พึงพ ใจด   ก  ใช ง    ง  บบ

ค  เฉ ี ยคว  พึงพ ใจด   ก    ก บบ

ค  เฉ ี ยคว  พึงพ ใจด   ก  ท  ง    ง  บบ

รวมเฉลีย่ประมนิ
ค  เฉ ี ยคว  พึงพ ใจด   คว  ป  ดภ ย  ง  บบ



125 

 

 

 

 ซึ่งแบ่งผลลัพธ์การวิเคราะห์ตามด้านต่างๆ ได้ดังนี้  
ตารางที่ 15 จ านวนค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลความพึงพอใจต่อระบบ ของกลุ่ม
ตัวอย่าง ประเภทผู้ดูแลระบบ  ได้แก่ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (N = 3) 

หัวข้อในการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( ̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
แปลผล 

ด้านการออกแบบ    

1.ความง่ายต่อการใช้งานของระบบ 4.67 0.58 มากที่สุด 

2.ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอ 4.33 0.58 มาก 

3.ความเหมาะสมในการแบ่งเมนูของโปรแกรม 4.00 0.00 มาก 

4.ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษร ขนาด 
และ พ้ืนหลัง 

4.33 0.58 มาก 

5.ความเหมาะสมในการแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลใน
ระบบ 

4.00 0.00 

 

มาก 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการออกแบบ 4.27 0.32 มาก 

ด้านการใช้งานของระบบ    

1.ความสามารถในการเพ่ิมข้อมูลภายในระบบ 3.67 0.58 มาก 

2.ความสามารถในการลบข้อมูลภายในระบบ 3.67 0.58 มาก 
3.ความสามารถในการแก้ไขข้อมูลภายในระบบ 4.00 0.00 มาก 

4.ความสามารถในการค้นหาข้อมูลภายในระบบ 4.00 0.00 มาก 

5.ความสามารถในการแสดงผลลัพธ์ของข้อมูล
ภายในระบบ 

4.00 0.00 มาก 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการใช้งานของระบบ 3.87 0.32 มาก 
    

ด้านการท างานของระบบ    

1.ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลภายในระบบ 4.00 0.00 มาก 
2.ความถูกต้องในการเพ่ิมข้อมูลภายในระบบ 4.00 0.00 มาก 

3.ความถูกต้องในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลภายใน
ระบบ 

4.00 0.00 มาก 
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ตารางที่ 15 จ านวนค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลความพึงพอใจต่อระบบ ของกลุ่ม

ตัวอย่าง ประเภทผู้ดูแลระบบ  ได้แก่ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (N = 3) ต่อ 

หัวข้อในการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( ̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
แปลผล 

4.ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูลภายในระบบ 4.00 0.00 มาก 

5.ความถูกต้องในการแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลภายใน
ระบบ 

4.00 0.00 มาก 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการท างานของระบบ 4.00 0.00 มาก 

ด้านความปลอดภัยของระบบ    
1.การเข้าสู่ระบบมีความเหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สุด 

2.การแจ้งเตือนเมื่อพบข้อผิดพลาดในการใช้งาน
ระบบ 

4.67 0.58 มากที่สุด 

3.การก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลภายในระบบ 4.67 0.58 มากที่สุด 

4.ความปลอดภัยของข้อมูลภายในระบบ 4.00 0.00 มาก 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านความปลอดภัยของระบบ 4.58 0.33 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ยประเมิน 4.18 0.16 มาก 
 

สรุปผล 

 จากตารางผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านการออกแบบ ของกลุ่มตัวอย่าง ประเภท 

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 3 คน แสดงให้เห็นว่า เมื่อน าข้อมูลมาผ่านวิธีการทางสถิติ 

เพ่ือหาด้วย ค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.27 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.33 สรุปได้ว่า ผู้ใช้งานระบบสืบค้นภาพข่าว ประเภท เจ้าหน้าที่
สารสนเทศ  มีความพึงพอใจด้านการออกแบบ อยู่ในระดับ มาก 
 จากตารางผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านการใช้งานของระบบ ของกลุ่มตัวอย่าง   
ประเภท เจ้าหน้าที่สารสนเทศ จ านวน 3 คน แสดงให้เห็นว่า เมื่อน าข้อมูลมาผ่านวิธีการทางสถิติ เพ่ือ

หาด้วย ค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 3.87 ส่วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.32  สรุปได้ว่า ผู้ใช้งานระบบสืบค้นภาพข่าว ประเภท เจ้าหน้าที่
สารสนเทศ  มีความพึงพอใจด้านการใช้งานของระบบ อยู่ในระดับ มาก 

จากตารางผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านการท างานของระบบ ของกลุ่ม ตั ว อ ย่ า ง 
ประเภท เจ้าหน้าที่สารสนเทศ จ านวน 3 คน แสดงให้เห็นว่า เมื่อน า ข้อมูลมาผ่านวิธีการทางสถิติ 

เพ่ือหาด้วย ค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.00 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.00 สรุปได้ว่าผู้ใช้งานระบบสืบค้นภาพข่าว ประเภท เจ้าหน้าที่
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีความพึงพอใจด้านการท างานของระบบอยู่ในระดับ มาก 

จากตารางผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านความปลอดภัยของระบบ ของกลุ่มตัวอย่าง 
ประเภท เจ้าหน้าที่สารสนเทศ จ านวน 3 คน แสดงให้เห็นว่า เมื่อน าข้อมูลมาผ่านวิธีการทางสถิติ เพ่ือ

หาด้วย ค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.58 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.33 สรุปได้ว่าผู้ใช้งานระบบสืบค้นภาพข่าว ประเภท เจ้าหน้าที่
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีความพึงพอใจด้านความปลอดภัยของระบบอยู่ในระดับ มากที่สุด 

ดังนั้น ในภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสืบค้นภาพข่าว โดยกลุ่ม
ตัวอย่างประเภทเจ้าหน้าที่สารสนเทศ แสดงให้เห็นว่าเมื่อน าข้อมูลมาผ่านวิธีการทางสถิติ เพ่ือหาด้วย 

ค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.18 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.16 สรุปได้ว่าผู้ใช้งานระบบสืบค้นภาพข่าว ประเภท เจ้าหน้าที่สารสนเทศ  
มีความพึงพอใจระบบสืบค้นภาพข่าว อยู่ในระดับ มาก 
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  ว   ใ ก  ป  เ ิ /   ค ที  1 ค ที  2 ค ที  3 ค ที  4 ค ที  5 ค ที  6 ค ที  7 ค ที  8 ค ที  9 ค ที  10 S.D.  ป ผ 
ด   ก    ก บบ
    1 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4.70 0.48   กที  ุด
    2 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4.60 0.52   กที  ุด
    3 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4.40 0.52   ก
    4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4.40 0.52   ก
    5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4.50 0.53   ก

4.52 0.02   กที  ุด
ด   ก  ใช ง    ง  บบ
    6 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4.60 0.52   กที  ุด
    7 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4.60 0.52   กที  ุด
    8 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4.50 0.53   ก
    9 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4.40 0.52   ก
    10 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4.20 0.42   ก

4.46 0.04   ก
ด   ก  ท  ง    ง  บบ
    11 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4.30 0.48   ก
    12 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4.40 0.52   ก
    13 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4.60 0.52   กที  ุด
    14 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4.60 0.52   กที  ุด
    15 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4.30 0.48   ก

4.44 0.02   ก
คว  ป  ดภ ย  ง  บบ
    16 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4.80 0.42   กที  ุด
    17 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4.70 0.48   กที  ุด
    18 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4.60 0.52   กที  ุด
    19 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4.70 0.48   กที  ุด

4.70 0.04   กที  ุด
4.53 0.01   กที  ุด

ค  เฉ ี ยคว  พึงพ ใจด   คว  ป  ดภ ย  ง  บบ
 ว เฉ ี ยป   ิ 

จ   ว ค  เฉ ี ย     ว เบี ยงเบ   ต ฐ    ง    ู คว  พึงพ ใจต     บบ   งผู ปฏบิ ติง    (N = 10)

ค  เฉ ี ยคว  พึงพ ใจด   ก    ก บบ

ค  เฉ ี ยคว  พึงพ ใจด   ก  ใช ง    ง  บบ

ค  เฉ ี ยคว  พึงพ ใจด   ก  ท  ง    ง  บบ

ตารางที่ 16  ตารางการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบ โดยกลุ่มตัวอย่าง ประเภท 

ผู้ปฏิบัติงาน  ได้แก่ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล  (N = 10) ท าการประเมินดังนี้ 
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  ซึ่งแบ่งผลลัพธ์การวิเคราะห์ตามด้านต่างๆ ได้ดังนี้ 
ตารางที่ 17 จ านวนค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลความพึงพอใจต่อระบบ ของกลุ่ม
ตัวอย่าง ประเภท ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล  (N = 10) 

หัวข้อในการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( ̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

แปลผล 

ด้านการออกแบบ    

1.ความง่ายต่อการใช้งานของระบบ 4.70 0.48 มากที่สุด 

2.ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอ 4.60 0.52 มากที่สุด 

3.ความเหมาะสมในการแบ่งเมนูของโปรแกรม 4.40 0.52 มาก 

4.ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษร ขนาด 
และ พ้ืนหลัง 

4.40 0.52 มาก 

5.ความเหมาะสมในการแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลใน
ระบบ 

4.50 0.53 มาก 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการออกแบบ 4.52 0.02 มากที่สุด 

ด้านการใช้งานของระบบ    

1.ความสามารถในการเพ่ิมข้อมูลภายในระบบ 4.60 0.52 มากที่สุด 

2.ความสามารถในการลบข้อมูลภายในระบบ 4.60 0.52 มากที่สุด 
3.ความสามารถในการแก้ไขข้อมูลภายในระบบ 4.50 0.53 มาก 

4.ความสามารถในการค้นหาข้อมูลภายในระบบ 4.40 0.52 มาก 

5.ความสามารถในการแสดงผลลัพธ์ของข้อมูล
ภายในระบบ 

4.20 0.42 มาก 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการใช้งานของระบบ 4.46 0.04 มาก 
ด้านการท างานของระบบ    

1.ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลภายในระบบ 4.30 0.48 มาก 

2.ความถูกต้องในการเพ่ิมข้อมูลภายในระบบ 4.40 0.52 มาก 
3.ความถูกต้องในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลภายใน
ระบบ 

4.60 0.52 มากที่สุด 

4.ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูลภายในระบบ 4.60 0.52 มากที่สุด 
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ตารางที่ 17 จ านวนค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลความพึงพอใจต่อระบบ ของกลุ่ม
ตัวอย่าง ประเภท ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล  (N = 10) ต่อ 
 

หัวข้อในการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( ̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
แปลผล 

5.ความถูกต้องในการแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลภายใน
ระบบ 

4.30 0.48 มาก 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการท างานของระบบ 4.44 0.02 มาก 

ด้านความปลอดภัยของระบบ    
1.การเข้าสู่ระบบมีความเหมาะสม 4.80 0.42 มากที่สุด 

2.การแจ้งเตือนเมื่อพบข้อผิดพลาดในการใช้งาน
ระบบ 

4.70 0.48 มากที่สุด 

3.การก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลภายในระบบ 4.60 0.52 มากที่สุด 

4.ความปลอดภัยของข้อมูลภายในระบบ 4.70 0.48 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านความปลอดภัยของระบบ 4.70 0.04 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ยประเมิน 4.53 0.01 มากที่สุด 

 

จากตารางผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านการออกแบบ ของกลุ่มตัวอย่าง ประเภท 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล จ านวน 10 คน แสดงให้เห็นว่า เมื่อน าข้อมูลมาผ่านวิธีการทางสถิติ เพ่ือหาด้วย 

ค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( ̅)  เท่ากับ 4.52 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.02 สรุปได้ว่าผู้ใช้งานระบบสืบค้นภาพข่าว ประเภท เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่
ศูนย์ข้อมูล มีความพึงพอใจด้านการออกแบบ อยู่ในระดับ มากที่สุด 
 จากตารางผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านการใช้งานของระบบของกลุ่มตัวอย่าง ประเภท 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล จ านวน 10 คน แสดงให้เห็นว่า เมื่อน าข้อมูลมาผ่านวิธีการทางสถิติ เพ่ือหาด้วย 

ค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.46 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.04 สรุปได้ว่าผู้ใช้งานระบบสืบค้นภาพข่าว ประเภท เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล 
มีความพึงพอใจด้านการใช้งานของระบบ อยู่ในระดับ มาก 
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 จากตารางผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านการท างานของระบบของกลุ่ม ตัวอย่าง 
ประเภท เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล จ านวน 10 คน แสดงให้เห็นว่า เมื่อน าข้อมูลมาผ่านวิธีการทางสถิติ 

เพ่ือหาด้วย ค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.44 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.02  สรุปได้ว่า ผู้ใช้งานระบบสืบค้นภาพข่าว ประเภท เจ้าหน้าที่
ศูนย์ข้อมูล มีความพึงพอใจด้านการท างานของระบบอยู่ในระดับ มาก 

จากตารางผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านความปลอดภัยของระบบ ของกลุ่มตัวอย่าง 
ประเภท เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล จ านวน 10 คน แสดงให้เห็นว่า เมื่อน า ข้อมูลมาผ่านวิธีการทางสถิติ 

เพ่ือหาด้วย ค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.70 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.04 สรุปได้ว่าผู้ใช้งานระบบสืบค้นภาพข่าว ประเภท เจ้าหน้าที่
ศูนย์ข้อมูล มีความพึงพอใจด้านความปลอดภัยของระบบอยู่ในระดับ มากที่สุด 
ดังนั้น ในภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสืบค้นภาพข่าว โดยกลุ่มตัวอย่าง

ประเภทประเภท เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล จ านวน 10 คน  แสดงให้เห็นว่าเมื่อน าข้อมูลมาผ่านวิธีการทาง

สถิติเพ่ือหาด้วย ค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.53 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.01 สรุปได้ว่าผู้ใช้งานระบบสืบค้นภาพข่าว ประเภท 

เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล มีความพึงพอใจระบบสืบค้นภาพข่าว อยู่ในระดับ มากที่สุด 
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ตารางที่ 18 ตารางการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบ โดยกลุ่มตัวอย่าง ประเภท 
ผู้ใช้งานระบบ  ได้แก่ ผู้สื่อข่าว  (N = 10) ท าการประเมินดังนี้ 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ว   ใ ก  ป  เ ิ /   ค ที  1 ค ที  2 ค ที  3 ค ที  4 ค ที  5 ค ที  6 ค ที  7 ค ที  8 ค ที  9 ค ที  10 S.D.  ป ผ 
ด   ก    ก บบ
    1 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4.30 0.48   ก
    2 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4.20 0.42   ก
    3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4.20 0.42   ก
    4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 4.00 0.67   ก
    5 4 4 5 4 3 4 4 5 4 5 4.20 0.63   ก

4.18 0.12   ก
ด   ก  ใช ง    ง  บบ
    6 5 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4.20 0.63   ก
    7 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4.10 0.57   ก
    8 5 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4.20 0.63   ก
    9 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4.40 0.52   ก
    10 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4.10 0.32   ก

4.20 0.13   ก
ด   ก  ท  ง    ง  บบ
    11 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4.30 0.48   ก
    12 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4.10 0.32   ก
    13 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4.10 0.57   ก
    14 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4.30 0.48   ก
    15 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4.30 0.48   ก

4.22 0.09   ก
คว  ป  ดภ ย  ง  บบ
    16 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4.30 0.48   ก
    17 5 4 5 3 4 3 4 4 4 4 4.00 0.67   ก
    18 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4.10 0.57   ก
    19 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 3.90 0.57   ก

4.08 0.08   ก
4.17 0.02   ก

ค  เฉ ี ยคว  พึงพ ใจด   คว  ป  ดภ ย  ง  บบ
 ว เฉ ี ยป   ิ 

จ   ว ค  เฉ ี ย     ว เบี ยงเบ   ต ฐ    ง    ู คว  พึงพ ใจต     บบ   งผู ใช   บบ  (N = 10)

ค  เฉ ี ยคว  พึงพ ใจด   ก    ก บบ

ค  เฉ ี ยคว  พึงพ ใจด   ก  ใช ง    ง  บบ

ค  เฉ ี ยคว  พึงพ ใจด   ก  ท  ง    ง  บบ
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 ซึ่งแบ่งผลลัพธ์การวิเคราะห์ตามด้านต่างๆ ได้ดังนี้ 
ตารางที่ 19  จ านวนค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลความพึงพอใจต่อระบบ ของกลุ่ม
ตัวอย่าง ประเภท ผู้ใช้งานระบบ  ได้แก่ ผู้สื่อข่าว (N = 10) 

หัวข้อในการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( ̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

แปลผล 

ด้านการออกแบบ    

1.ความง่ายต่อการใช้งานของระบบ 4.30 0.48 มาก 
2.ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอ 4.20 0.42 มาก 

3.ความเหมาะสมในการแบ่งเมนูของโปรแกรม 4.20 0.42 มาก 

4.ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษร ขนาด และ พื้น
หลัง 

4.00 0.67 มาก 

5.ความเหมาะสมในการแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลในระบบ 4.20 0.63 มาก 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการออกแบบ 4.18 0.12 มาก 

ด้านการใช้งานของระบบ    

1.ความสามารถในการเพ่ิมข้อมูลภายในระบบ 4.20 0.63 มาก 
2.ความสามารถในการลบข้อมูลภายในระบบ 4.10 0.57 มาก 

3.ความสามารถในการแก้ไขข้อมูลภายในระบบ 4.20 0.63 มาก 

4.ความสามารถในการค้นหาข้อมูลภายในระบบ 4.40 0.52 มาก 
5.ความสามารถในการแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลภายในระบบ 4.10 0.32 มาก 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการใช้งานของระบบ 4.20 0.13 มาก 
ด้านการท างานของระบบ    

1.ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลภายในระบบ 4.30 0.48 มาก 

2.ความถูกต้องในการเพ่ิมข้อมูลภายในระบบ 4.10 0.32 มาก 
3.ความถูกต้องในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลภายในระบบ 4.10 0.57 มาก 

4.ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูลภายในระบบ 4.30 0.48 มาก 
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ตารางที่ 19  จ านวนค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลความพึงพอใจต่อระบบ ของกลุ่ม
ตัวอย่าง ประเภท ผู้ใช้งานระบบ  ได้แก่ ผู้สื่อข่าว (N = 10) ต่อ 
 

หัวข้อในการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( ̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
แปลผล 

5.ความถูกต้องในการแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลภายใน
ระบบ 

4.30 0.48 มาก 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการท างานของระบบ 4.22 0.09 มาก 

ด้านความปลอดภัยของระบบ    
1.การเข้าสู่ระบบมีความเหมาะสม 4.30 0.48 มาก 

2.การแจ้งเตือนเมื่อพบข้อผิดพลาดในการใช้งาน
ระบบ 

4.00 0.67 มาก 

3.การก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลภายในระบบ 4.10 0.57 มาก 

4.ความปลอดภัยของข้อมูลภายในระบบ 3.90 0.57 มาก 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านความปลอดภัยของระบบ 4.08 0.08 มาก 

รวมเฉลี่ยประเมิน 4.17 0.02 มาก 

 
จากตารางผลการประเมินความพึงพอใจ ของกลุ่มตัวอย่าง ประเภท ผู้สื่อข่าว  จ านวน  10 

คน  ด้านการออกแบบ แสดงให้เห็นว่า เมื่อน าข้อมูลมาผ่านวิธีการทางสถิติ เพ่ือหาด้วย ค่าเฉลี่ย ( ̅) 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.18  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 0.12 สรุปได้ว่าผู้ใช้งานระบบสืบค้นภาพข่าว มีความพึงพอใจด้านการออกแบบ อยู่ในระดับ 
มาก  
 จากตารางผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านการใช้งานของระบบ ของกลุ่มตัวอย่าง   
ประเภท ผู้สื่อข่าว จ านวน 10 คน แสดงให้เห็นว่า เมื่อน าข้อมูลมาผ่านวิธีการทางสถิติ เพ่ือหาด้วย

ค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.20 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.13  สรุปได้ว่าผู้ใช้งานระบบสืบค้นภาพข่าว ประเภท ผู้สื่อข่าว มีความพึง
พอใจด้านการใช้งานของระบบ อยู่ในระดับ มาก 
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จากตารางผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านการท างานของระบบ ของกลุ่ม ตั ว อ ย่ า ง 
ประเภท ผู้สื่อข่าว จ านวน 10 คน แสดงให้เห็นว่า เมื่อน าข้อมูลมาผ่านวิธีการทางสถิติ เพ่ือหาด้วย

ค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.22 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.09  สรุปได้ว่าผู้ใช้งานระบบสืบค้นภาพข่าว ประเภท ผู้สื่อข่าว มีความพึง
พอใจด้านการท างานของระบบอยู่ในระดับ มาก 

จากตารางผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านความปลอดภัยของระบบ ของกลุ่มตัวอย่าง 
ประเภท ผู้สื่อข่าว จ านวน 10 คน แสดงให้เห็นว่า เมื่อน าข้อมูลมาผ่านวิธีการทางสถิติ เพ่ือหาด้วย 

ค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( ̅)  เท่ากับ 4.08 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.08 สรุปได้ว่าผู้ใช้งานระบบสืบค้นภาพข่าว  ประเภท ผู้สื่อข่าว มีความพึง
พอใจด้านความปลอดภัยของระบบ อยู่ในระดับ มาก 

ดังนั้น ในภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสืบค้นภาพข่าว โดยกลุ่ม

ตัวอย่างประเภทผู้สื่อข่าว แสดงให้เห็นว่าเมื่อน าข้อมูลมาผ่านวิธีการทางสถิติ เพื่อหาด้วย ค่าเฉลี่ย ( ̅) 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.17  ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.02 สรุปได้ว่าผู้ใช้งานระบบสืบค้นภาพข่าว ประเภท ผู้สื่อข่าว มีความพึง
พอใจระบบสืบค้นภาพข่าว อยู่ในระดับ อยู่ในระดับ มาก 
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ตารางที่ 20 ตารางการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบ โดยกลุ่มตัวอย่าง ประเภท
ผู้ใช้ระบบทั้งหมด  (N = 23 )   ท าการประเมินดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4.52 0.51   กที  ุด

2 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4.39 0.50   ก

3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4.26 0.45   ก

4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 4.22 0.60   ก

5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 4 5 4.30 0.56   ก

4.34 0.06   ก

6 3 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4.30 0.63   ก

7 3 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4.26 0.62   ก

8 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4.30 0.56   ก

9 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4.35 0.49   ก

10 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4.13 0.34   ก

4.27 0.12   ก

11 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4.26 0.45   ก

12 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4.22 0.42   ก

13 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4.30 0.56   ก

14 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4.39 0.50   ก

15 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4.26 0.45   ก

4.29 0.05   ก

16 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4.61 0.50   กที  ุด

17 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 4 3 4 4 4 4 4.39 0.66   ก

18 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4.39 0.58   ก

19 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4.26 0.62   ก

4.41 0.07   ก

4.33 0.03   ก

แบบประเมนิความพึงพอใจ การพัฒนาระบบสืบค้นภาพขา่ว : กรณีศึกษา องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)

แปลผลขอ้ที่
ผู้ประเมนิแบบสอบถามคนที่

S.D.

รวมรวมค่าเฉลีย่ความพึงพอใจ

รวมค่าเฉลีย่ความพึงพอใจดา้นการออกแบบ

รวมค่าเฉลีย่ความพึงพอใจดา้นการใชง้านของระบบ

รวมค่าเฉลีย่ความพึงพอใจดา้นการท างานของระบบ

รวมค่าเฉลีย่ความพึงพอใจดา้นความปลอดภยัของระบบ
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 ซึ่งแบ่งผลลัพธ์การวิเคราะห์ตามด้านต่างๆ ได้ดังนี้ 
ตารางที ่21  จ านวนค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลความพึงพอใจต่อระบบ ของกลุ่ม
ตัวอย่าง ประเภทผู้ใช้ระบบทั้งหมด (N = 23 ) 

หัวข้อในการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( ̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

แปลผล 

ด้านการออกแบบ    

1.ความง่ายต่อการใช้งานของระบบ 4.52 0.51 มากที่สุด 

2.ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอ 4.39 0.50 มาก 

3.ความเหมาะสมในการแบ่งเมนูของโปรแกรม 4.26 0.45 มาก 

4.ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษร ขนาด 
และ พ้ืนหลัง 

4.22 0.60 มาก 

5.ความเหมาะสมในการแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลใน
ระบบ 

4.30 0.56 มาก 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการออกแบบ 4.34 0.06 มาก 

ด้านการใช้งานของระบบ    

1.ความสามารถในการเพ่ิมข้อมูลภายในระบบ 4.30 0.63 มาก 

2.ความสามารถในการลบข้อมูลภายในระบบ 4.26 0.62 มาก 
3.ความสามารถในการแก้ไขข้อมูลภายในระบบ 4.30 0.56 มาก 

4.ความสามารถในการค้นหาข้อมูลภายในระบบ 4.35 0.49 มาก 

5.ความสามารถในการแสดงผลลัพธ์ของข้อมูล
ภายในระบบ 

4.13 0.34 มาก 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการใช้งานของระบบ 4.27 0.12 มาก 
ด้านการท างานของระบบ    

1.ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลภายในระบบ 4.26 0.45 มาก 

2.ความถูกต้องในการเพ่ิมข้อมูลภายในระบบ 4.22 0.42 มาก 
3.ความถูกต้องในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลภายใน
ระบบ 

4.30 0.56 มาก 

4.ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูลภายในระบบ 4.39 0.50 มาก 
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ตารางที ่21  จ านวนค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลความพึงพอใจต่อระบบ ของกลุ่ม
ตัวอย่าง ประเภทผู้ใช้ระบบทั้งหมด (N = 23 ) ต่อ 

หัวข้อในการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( ̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
แปลผล 

5.ความถูกต้องในการแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลภายใน
ระบบ 

4.26 0.45 มาก 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการท างานของระบบ 4.29 0.05 มาก 
ด้านความปลอดภัยของระบบ    

1.การเข้าสู่ระบบมีความเหมาะสม 4.61 0.50 มากที่สุด 

2.การแจ้งเตือนเมื่อพบข้อผิดพลาดในการใช้งาน
ระบบ 

4.39 0.66 มาก 

3.การก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลภายในระบบ 4.39 0.58 มาก 
4.ความปลอดภัยของข้อมูลภายในระบบ 4.26 0.62 มาก 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านความปลอดภัยของระบบ 4.41 0.07 มาก 

รวมเฉลี่ยประมิน 4.33 0.03 มาก 

 
จากตารางผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านการออกแบบ ของกลุ่มตัวอย่าง  ประเภท ทุก

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 23 คน แสดงให้เห็นว่า เมื่อน าข้อมูลมาผ่านวิธีการทางสถิติ เพ่ือหาด้วยค่าเฉลี่ย 

( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( ̅)  เท่ากับ 4.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 0.06 สรุปได้ว่าผู้ใช้งานระบบสืบค้นภาพข่าว ประเภท ทุกกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจ
ด้านการออกแบบอยู่ในระดับ มาก 
 จากตารางผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านการใช้งานของระบบ ของกลุ่มตัวอย่าง   

ประเภท ทุกกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 23 คน แสดงให้เห็นว่า เมื่อน าข้อมูลมาผ่านวิธีการทางสถิติ เพ่ือหา

ด้วย ค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( ̅)  เท่ากับ 4.27 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.12  สรุปได้ว่าผู้ใช้งานระบบสืบค้นภาพข่าว ประเภททุกกลุ่ม
ตัวอย่าง มีความพึงพอใจด้านการใช้งานของระบบอยู่ในระดับ มาก 

จากตารางผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านการท างานของระบบ ของกลุ่มตัวอย่าง 
ประเภท ทุกกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 23 คน แสดงให้เห็นว่า เมื่อน าข้อมูลมาผ่าน วิธีการทางสถิติ เพ่ือ
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หาด้วย ค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.29 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.05  สรุปได้ว่าผู้ใช้งานระบบสืบค้นภาพข่าว ประเภท ทุกกลุ่ม
ตัวอย่าง มีความพึงพอใจด้านการท างานของระบบอยู่ในระดับ มาก 

จากตารางผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านความปลอดภัยของระบบ ของกลุ่มตัวอย่าง 
ประเภท ทุกกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 23 คน แสดงให้เห็นว่า เมื่อน าข้อมูลมาผ่านวิธีการทางสถิติ เพ่ือหา

ด้วย ค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.41 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.07 สรุปได้ว่าผู้ใช้งานระบบสืบค้นภาพข่าว ประเภท ทุกกลุ่ม
ตัวอย่าง มีความพึงพอใจ ด้านความปลอดภัยของระบบอยู่ในระดับ มาก 

ซึ่งจากการประเมิน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการออกแบบ ด้านการใช้งานของระบบ ด้าน

การท างานของระบบ และด้านความปลอดภัยของระบบ จากทุกกลุ่มตัวอย่างพบว่ามีค่าเฉลี่ย ( ̅) 
เท่ากับ 4.33  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ  0.03  สรุปได้ว่า ผู้ใช้งานระบบสืบค้นภาพข่าว 
มีความพึงพอใจของการใช้งานระบบอยู่ในระดับมาก 
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ภาคผนวก ง 
คู่มือการใช้งานระบบสืบค้นภาพข่าว : 

กรณีศึกษา องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
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 ระบบสืบค้นภาพข่าว : กรณีศึกษา องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ 
แห่งประเทศไทย (Thai PBS) มีการก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบจ าแนกตามประเภทของผู้ใช้ระบบ
โดยระบบแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1. ระดับผู้ดูแลระบบ (Admin) 2. ระดับผู้ปฏิบัติการ 
(Staff) และ 3. ระดับผู้ใช้ระบบ (Users) โดยมีสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบ ดังนี้ 
 1. ระดับผู้ดูแลระบบ (Admin) คือ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ รับผิดชอบการจัดการภายในระบบ 

การดูแลรักษาระบบ 

  1.1 การลงชื่อเข้าใช้ระบบ 
  1.2  ระบบค้นหาภาพข่าว 
  1.3 การเข้าถึงหน้ารายงาน 
  1.4 การเพ่ิมข้อมูลภาพข่าวเข้าระบบ 
  1.5 การแก้ไขข้อมูลภาพข่าวจากระบบ 
  1.6 การลบข้อมูลภาพข่าวออกจากระบบ 
  1.7 การเข้าถึงประวัติการค้นหา 
  1.8 สามารถก าหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบได้ 
  1.9 การเพ่ิมสมาชิก/ลบสมาชิก 
  1.10 การแก้ไขข้อมูลสมาชิก 
 2 ระดับผู้ปฏิบัติการ (Staff) คือ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล รับผิดชอบการน าข้อมูลภาพข่าวเข้าสู่
ระบบ และ การใช้ระบบในการสืบค้นภาพข่าว 
  2.1 การลงชื่อเข้าใช้ระบบ 
  2.2 ระบบค้นหาภาพข่าว 
  2.3 การเข้าถึงหน้ารายงาน 
  2.4 การเพ่ิมข้อมูลภาพข่าวเข้าระบบ 
  2.5 การแก้ไขข้อมูลภาพข่าวจากระบบ 
  2.6 การลบข้อมูลภาพข่าวออกจากระบบ 
  2.7 การเข้าถึงประวัติการค้นหา 
 3 ระดับผู้ใช้ระบบ (Users) คือ ผู้สื่อข่าว ใช้ระบบในการสืบค้นภาพข่าว 

  3.1 การลงชื่อเข้าใช้ระบบ 
  3.2 ระบบค้นหาภาพข่าว 
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ตารางท่ี 22 ตารางรายละเอียดสิทธิ์การใช้งานระบบสืบค้นภาพข่าว 

ระบบ ผู้ดูแลระบบ   ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ใช้ระบบ 

1.ระบบสมาชิก    

1.1 การเข้าใช้ระบบ    
1.2 การเปลี่ยนรหัสผ่าน    
1.3 การเพ่ิมสมาชิก    
1.4 การแก้ไขข้อมูลสมาชิก    
1.5 การลบสมาชิก    
2.ระบบค้นหา    
2.1 การค้นหาโดยใช้ค าค้น    
2.2 การค้นหาโดยใช้การเลือก    
3.ระบบค้นหารายงาน    
3.1 การค้นหารายงาน    
4.ระบบการจัดการข้อมูลภาพข่าว  

4.1 การการเพ่ิมข้อมูลภาพข่าวเข้าระบบ    
4.2 การแก้ไขข้อมูลภาพข่าวจากระบบ    
4.3 การลบข้อมูลภาพข่าวออกจากระบบ    
5.ระบบดูประวัติการการค้นหา    

5.1 การดูประวัติการค้นหา    
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คู่มือการใช้งานระบบ 

1.การลงชื่อเข้าใช้ระบบ 

ภาพที่ 40 หน้าจอการลงชื่อเข้าใจระบบ 
  1.1 กรอกข้อมูลลงบนกล่องข้อความ ประกอบด้วย Username และ Password 
และ คลิกท่ีปุ่ม Sign in ก็จะสามารถเข้าสู่ระบบได้ 
  1.2 หากผู้ใช้ระบบกรอก Username หรือ Password ผิด จะมีกล่องข้อความแจ้ง
 เตือน และไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ดังภาพที่ 41 
  1.3 หากกรอกข้อมูล Username และ Password ถูกต้องแล้ว จะสามารถเข้าสู่
ระบบได้ 
  1.4 หากผู้ใช้ระบบลืม Username Password หรือ ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ 
จะต้อง ติดต่อผู้ดูแลระบบเท่านั้น 
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ภาพที่ 41 ภาพหน้าจอแสดงการแจ้งเตือนการเข้าสู่ระบบไม่ส าเร็จ 
 ภาพหน้าจอแสดงการแจ้งเตือนนี้ ออกแบบมาเพ่ือให้ผู้ใช้ระบบได้ทราบว่าการเข้าสู่ระบบไม่
ส าเร็จ  

 

 
ภาพที่ 42 ภาพหน้าจอหลักระดับผู้ดูแลระบบ (Admin) หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว 
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ภาพหน้าจอหลักประกอบไปด้วย เมนูต่างๆ ดังนี้ 
 1.เมนูหน้าหลัก 
 2. เมนูค้นหา 
 3. เมนูรายงาน 
 4. เมนูเพ่ิมข้อมูลภาพข่าว/สร้างข้อมูล 
 5. เมนูประวัติการค้นหา 
 6. เมนูระบบสมาชิก/ผู้ดูแลระบบ 
 7. ออกจากการใช้งาน 
 

 
 

ภาพที่ 43 ภาพหน้าจอหลักระดับผู้ปฏิบัติการ (Staff) หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว 
ภาพหน้าจอหลักระดับผู้ปฏิบัติการ (Staff) ประกอบไปด้วย เมนูต่างๆ ดังนี้ 
 1.เมนูหน้าหลัก 
 2. เมนูค้นหา 
 3. เมนูรายงาน 
 4. เมนูเพ่ิมข้อมูลภาพข่าว/สร้างข้อมูล 
 5. เมนูประวัติการค้นหา 
 6. ออกจากการใช้งาน 
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ภาพที่ 44 ภาพหน้าจอหลักระดับผู้ใช้ระบบ (Users)  หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว 
 
ภาพหน้าจอหลักระดับผู้ใช้ระบบ (Users)  ประกอบไปด้วย เมนูต่างๆ ดังนี้ 
 1.เมนูหน้าหลัก 
 2. เมนูค้นหา 
 3. ออกจากการใช้งาน 
  
 ผู้ใช้ระดับผู้ใช้ระบบ (Users)  สามารถท าได้เพียงค้นหา และเรียกดูข้อมูลภาพข่าวได้เท่านั้น 
ไม่สามารถเพ่ิมข้อมูล แก้ไข หรือลบข้อมูลภาพข่าวได้ 
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2. ระบบสืบค้นภาพข่าว 
 

 
 

ภาพที่ 45 ภาพหน้าจอการสืบค้น 

 

1. ผู้ใช้ระบบทุกประเภทสามารถใช้เมนูการสืบค้นได้ โดยหน้าจอการสืบค้นจะประกอบด้วยการสืบค้น 
2 ส่วน ได้แก่ การสืบค้นโดยการพิมพ์ค าท่ีต้องการสืบค้น และ การสืบค้นแบบการเลือกจากภูมิภาค 
(Browsing) 
2.  การสืบค้นโดยการพิมพ์ค าท่ีต้องการสืบค้น จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การสืบค้นโดยพิมพ์
ค าค้นลงในกล่องข้อความ การสืบค้นโดยใช้ Keywords (ค าส าคัญ)  และ การสืบค้นในกล่องข้อความ 
การสืบค้นโดยใช้ Title (หัวเรื่อง) เมื่อพิมพ์ค าท่ีต้องการค้นหาแล้ว กดปุ่ม  หรือ ปุ่ม Enter 
จากภาพ 44  ผู้วิจัยพิมพ์ค าค้น ค าว่า “ตัดจุก” ทั้งนี้ผู้ใช้ระบบยังสามารถสืบค้นขั้นสูง (Advance 
Search) โดย ใช้เครื่องหมาย และ แทนด้วยเครื่องหมาย && หรือ แทนด้วยเครื่องหมาย ||  ไม่ แทน
ด้วยเครื่องหมาย ! เช่น Keyword2 && Keyword3 || Test 
3. การสืบค้นแบบการเลือก (Browsing) ผู้ใช้สามารถสืบค้นจากการเลือก โดยแหล่งข้อมูลนั้น

ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ ภาคใต้ 
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ภาพที่ 46 ภาพหน้าจอแสดงผลการสืบค้น จากการพิมพ์ค าค้น ค าว่า “ตัดจุก” 

  
 หน้าจอแสดงผลการสืบค้นจะแสดงข้อมูลของภาพข่าวบางเขตข้อมูล เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจของผู้ใช้ในการเลือกดูข้อมูลภาพที่ต้องการผู้ใช้ระบสามารถกดปุ่ม         เพ่ือดูรายละเอียด
ของข้อมูลภาพได้  
 

 
 

ภาพที่ 47 ภาพหน้าจอแสดงข้อมูลภาพ 
 ในหน้าจอนี้ สามารถเพ่ิมข้อมูล แก้ไข และลบ รายการภาพข่าวได้ โดยก าหนดสิทธิ์ให้ผู้ดูแล

ระบบ และ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เท่านั้น ที่สามารถเพ่ิมข้อมูล แก้ไข และลบ รายการภาพข่าวได้ 
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3. ระบบสืบค้นรายงาน  

 
ภาพที่ 48 ภาพหน้าจอรายงานระบบสืบค้นภาพข่าว  

 3.1 หน้าการค้นหารายงาน รูปแบบการค้นหา 2 รูปแบบ ได้แก่  การค้นหาโดยการใช้ค าค้น 
และ การค้นหาโดยการใช้วิธีเลือกภูมิภาค  

 3.2 เลือกรูปแบบการค้นหา แล้วจึงเลือกวันที่ที่ต้องการ ระบบจะประมวลผลและแสดงผ่าน
ทางหน้าจอ  
 3.3 ในหน้าจอนี้ได้ก าหนดสิทธิ์ให้ผู้ดูแลระบบ และ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เท่านั้น ที่สามารถดู
รายงานได้ 
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ภาพที่ 49 ภาพหน้าจอผลการสืบค้นรายงานระบบสืบค้นภาพข่าว 

 

4. ระบบเพ่ิม-แก้ไข-ลบข้อมูล 

 
ภาพที่ 50 ภาพหน้าจอเมนู List all Cultures 

 
 4.1 เลือกเมนู culture  เลือกค าสั่ง List all Cultures จะปรากฎหน้าจอตามภาพ   

 4.2 หน้าจอ List all Cultures นี้จะแสดงรายการภาพ หรือ ฐานข้อมูลภาพทั้งหมด 

 4.3 ในหน้าจอนี้ได้ก าหนดสิทธิ์ให้ผู้ดูแลระบบ และ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เท่านั้น ที่สามารถ

น าเข้าข้อมูลสู่ระบบได้ 

 4.4 เลือกปุ่ม  เพ่ือเข้าสู่หน้าเพ่ิมข้อมูลได้ จะปรากฎดังภาพ 51 
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ภาพที่ 51  ภาพหน้าจอ create new culture 

ภาพหน้าจอ create new culture ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 

1. เลือกเมนู culture  เลือกค าสั่ง create new culture จะปรากฎหน้าจอตามภาพ  

2. หน้าจอ create new culture  นี้จะสามารถเพ่ิมข้อมูลภาพข่าวเข้าสู่ระบบได้  

3. ในหน้าจอนี้ได้ก าหนดสิทธิ์ให้ผู้ดูแลระบบ และ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เท่านั้น ที่สามารถน าเข้าข้อมูล

สู่ระบบได้ 

4.การน าข้อมูลเข้าสู่ระบบจะต้องใส่ข้อความให้ครบทุกเขตข้อมูล แล้วจึงกด  โดยข้อมูลจะ

ประกอบด้วย  

 4.1. Code (รหัสภาพข่าว) 
 4.2 Title (ชื่อเรื่อง)  

 4.3 Series Title (หมวดหมู่ของภาพข่าว)     

 4.4 Episode Number (ID ต้นทางของภาพข่าว) 

 4.5 Keywords (ค าค้นหา)                     

 4.6 Description (รายละเอียดของภาพข่าว) 

 4.7 Area (ภูมิภาค) 

 4.8 Duration (ความยาวของภาพข่าว) 

 4.9 Attachment (รูปภาพ) 



152 

 

 

 

 4.10 Created By (ผู้ที่ถ่ายท า / ช่างภาพ) 

 4.11 Created On (วัน เดือน ปี ที่ถ่ายท า)  

5. หากใส่ข้อมูลไม่ครบจะมี กล่องข้อความแจ้งเตือน และไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้  

ดังภาพ 52 

ภาพที่ 52 ภาพหน้าจอการแจ้งเตือนการน าเข้าข้อมูลไม่ครบ 

 

6.เมื่อกรอกข้อมูลครบทุกเขตข้อมูลแล้ว จึงกด  เพ่ือบันทึกข้อมูล จะปรากฎกล่องข้อความ

แจ้งการบันทึกส าเร็จ ดังภาพ  50 
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ภาพที่ 53 หน้าจอแจ้งการบันทึกส าเร็จ 

 

 

 
 

ภาพที่ 54 หน้าจอข้อมูลภาพที่ท าการเพ่ิมเข้าสู่ระบบ 
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ภาพที่ 55 ภาพตัวอย่างการลบข้อมูลภาพออกจากระบบ 

 1. ในหน้าจอนี้ได้ก าหนดสิทธิ์ให้ผู้ดูแลระบบ และ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เท่านั้น ที่สามารถลบ

ข้อมูลออกจากระบบได้ 

 2. เลือกปุ่ม   จะปรากฎกล่องข้อความเพ่ือยืนยันการลบ เลือก OK ข้อมูลต้องการลบจะ

ถูกลบออกจากระบบ 
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ภาพที่ 56 ภาพตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลภายในระบบ 

  การแก้ไขข้อมูลภาพภายในระบบมีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 

 1. ในหน้าจอนี้ได้ก าหนดสิทธิ์ให้ผู้ดูแลระบบ และ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเท่านั้น ที่สามารถ

แก้ไขข้อมูลภายในระบบได้ 

 2. เลือกปุ่ม   จะปรากฎหน้าจอตามภาพที่  

 3. ท าการแก้ไขข้อมูลและท าการกด  

 4. การเพ่ิมข้อมูลภาพ การแก้ไข และการลบ สามารถท าได้โดย เลือก  ด้านหลังรายการ

ข้อมูลในหน้า List all Cultures ดังภาพที่ 56 เมื่อเลือก  จะปรากฎหน้าจอดังภาพที่ 57 
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ภาพที่ 57 ภาพตัวอย่างการน าเข้าข้อมูล-การแก้ไขและลบ 

การน าเข้าข้อมูล-การแก้ไขและลบภายในระบบมีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 

 1. ในหน้าจอนี้ได้ก าหนดสิทธิ์ให้ผู้ดูแลระบบ และ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เท่านั้น ที่สามารถ

แก้ไขข้อมูลภายในระบบได้ 

 2. เมื่อต้องการเพ่ิมข้อมูลใหม่ภาพเลือก   

 3. เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลของภาพให้เลือก  

 4. เมื่อต้องการลบข้อมูลของภาพให้เลือก  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

5. ระบบประวัติการสืบค้น 
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ภาพที่ 58 ภาพหน้าจอประวัติการค้นหา 

 5.1 ผู้ใช้ระบบที่สามารถเรียกดูเมนูนี้ได้ จะต้องเป็นสมาชิกที่เป็นสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ และ

ผู้ปฏิบัติงาน เท่านั้น 

 5.2 จะแสดงประวัติการค้นหาที่ผ่านมา จากการค้นหาดังต่อไปนี้ Search By  Search 

Keyword Search Title Search Browse และSearch Date 
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6. ระบบสมาชิก 

 
 

ภาพที่ 59 หน้าจอการสร้างสมาชิกระบบ 

หน้าจอการสร้างสมาชิกระบบและหน้าจอแสดงรายการสมาชิก มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
6.1 เมนูนี้ผู้ดูแลระบบ หรือ เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ใช้งานได้เพียงคนเดียวเท่านั้น  

6.2 เมนูนี้เป็นการสมัครสมาชิก ให้กับผู้ที่ต้องการใช้งานระบบ โดยผู้ดูแลระบบจะก าหนดสิทธิ์การใช้

งาน ตามประเภทของผู้ ใช้ โดยแบ่งผู้ ใช้งานระบบ เป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบ ( Admin)  

ผู้ปฏิบัติงาน (Staff) และ ผู้ใช้งาน (User) 

6.3 เมื่อต้องการสร้างสมาชิกระบบ เลือกเมนู create new app user แล้วท าการกรอกข้อมูล  

ดังภาพ  โดยข้อมูลที่ต้องกรอกประกอบไปด้วย การเลือกสิทธิ์ของผู้ใช้ ชื่อ-นามสกุล ชื่อในการเข้าใช้

ระบบพาสเวิร์ดในการเข้าใช้ระบบ ยืนยันพาสเวิร์ด เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วจึงท าการบันทึกข้อมูล 
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ภาพที่ 60 หน้าจอการกรอกข้อมูลสมาชิกระบบ 

6.4 เมนู list all app user สามารถดูข้อมูลสมาชิกประเภทต่างๆได้ และสามารถเพ่ิม แก้ไข และลบ 

ข้อมูลของสมาชิกได้ ดังภาพ  

6.5 สามารถดูรายละเอียดสมาชิก แก้ไข และลบ ได้จากไอคอน   

 

 

ภาพที่ 61 หน้าจอแสดงรายการสมาชิก 
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7. การออกจากระบบ 

 

ภาพที่ 62 หน้าจอการออกจากระบบของผู้ดูแลระบบ 
7.1 การออกจากระบบ ผู้ดูแลระบบสามารถออกจากระบบได้โดย เลือกตรงชื่อผู้ใช้งาน และเลือก 

sign out 
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ภาคผนวก จ 

หนังสือน า 
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ภาคผนวก ฉ  

เกียรติบัตรการน าเสนอผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ 
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