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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  

59902201 : Major (EDUCATIONAL INFORMATICS) 
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MISS YUWADEE RUANGWISARUTPONG : THE DEVELOPMENT OF ART 
COLLECTION SYSTEM : CASE STUDY OF THE NATIONAL GALLERY OF THAILAND 
THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR EKNARIN BANGTHAMAI, Ph.D. 

The study aimed to 1) develop artwork archive system, a case study of the National 
Gallery of Thailand and 2) study the user's satisfaction with artwork archive system, a case study 
of the National Gallery of Thailand. The researcher designed the study in two parts: 
1 development of artwork archive system, a case study of the National Gallery of Thailand  by 
using Joomla, PHP and MySQL databases,  and 2 study of users’ satisfaction with artwork 
archive system,  a case study of the National Gallery of Thailand , by assessing whether the 
performance met with the users requirements. The researcher collected  sample form 50 persons. 
The statistics used for data analysis were the mean (X) and standard deviation 

 The study found that 1) result analysis of the development of artwork archive 
system,  A case study of the National Gallery of Thailand, from  the content evaluation and 
system design  of  3 computer experts, and 3  art experts agreed  it can be used in real situation, 
and 2) As for result of the development of artwork archive system,  A case study of the National 
Gallery  of Thailand ,  the researcher developed the such system with conceptual idea based on 
recommendations of experts using PHP , MySQL database, and Joomla. The system consists of 
two parts: 1 system users and  2 administrators.  3) As for the user's satisfaction  with artwork 
archive system,  A case study of the National Gallery of Thailand , it was found that the uses 
were  satisfy with  system at  high with the average (X) of 4.22 and the standard deviation (S.D.) 
was 0.59. 
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บทที ่1  
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เป็นสถาบันแห่งแรกของรัฐท่ีจดัแสดงและเก็บ
รวบรวมสงวนรักษางานศิลปกรรมของชาติ ทั้ งศิลปะแบบประเพณี ศิลปะสมยัใหม่และศิลปะ           
ร่วมสมยั โดยใชตึ้ก ท่ีท  าการและโรงงานกองกษาปณ์เก่า หรือโรงกษาปณ์สิทธิการ ซ่ึงพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล ้า เจ ้าอยู่ห ัว  โปรดเกล ้าฯ  ให้สร้าง ข้ึนในปีพุทธศ ักราช 2445 ส าหรับผลิต
เหรียญกษาปณ์ มีลักษณะสถาปัตยกรรมตะวนัตกท่ีมีความสง่างาม เป็นอย่างมาก จัดแสดง
นิทรรศการศิลปะแบบไทยประเพณี ซ่ึงเป็นผลงานท่ีสร้างข้ึนแต่คร้ังอดีตกาลในรูปแบบศิลปกรรม
ร่วมสมยั ท่ีส าคญัได้จดัแสดงภาพฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัภูมิพลอดุลยเดช ต่อมาไดมี้พิพิธภณัฑ์ หอศิลป์ และแกลอร่ี (gallery)  
ท่ีเก่ียวกบัศิลปะทั้งของภาครัฐและเอกชนเกิดข้ึนตามมาอีกมากมาย โดยมีจ านวนผูเ้ขา้ชม 40,619 คน 
ต่อปี  ห รือเฉ ล่ียว ันละ 111 คน ต่อวัน  (พิพิ ธภัณฑสถานแห่งชาติ  หอศิลป , สถิติผู ้เข้าชม
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ตั้งแต่ปีงบประมาณ พศ. 2539-2545) ซ่ึงในปัจจุบนัมีพิพิธภณัฑ ์
หอศิลป์ และแกลอร่ี(gallery)  ท่ีเก่ียวกบัศิลปะรวมกนัทั้งหมด 102 แห่ง (เฉพาะในกรุงเทพมหานครฯ) 
(Talisman Media, 2017)  
 พิพิธภณัฑ์(พิ-พิด-ทะ-พนั)  มาจากค าว่า วิวิธ สมาสกบัค าว่า ภณัฑ์ หมายถึงของใช้ท่ี
แตกต่างกนั  ซ่ึงในพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ค  านิยามวา่ส่ิงของต่างๆ ท่ีได้
ถูกรวบรวมไวเ้พื่อประโยชน์ในการศึกษา (ศพัท์บญัญตัิราชบณัฑิตยสถาน , 2525) ส่วนสภา           
การพิพิธภณัฑ์ระหวา่งประเทศ (ICOM: International Council of Museums) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ 
เป็นสถาบนัถาวรท่ีสังคมจดัตั้งข้ึน โดยไม่หวงัผลก าไร  เพื่อเปิดบริการให้แก่ สาธารณชนท าหนา้ท่ี 
รวบรวม สะสม สงวน รักษา ศึกษา วิเคราะห์  วิจัย เผยแพร่ และจัดแสดง  ซ่ึงหลักฐานและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวกบัมนุษย ์ โดยมุ่งหมายท่ีจะน าเสนอความรู้  การศึกษา และความเพลิดเพลิน
(วนัทนา สุวรรณรัศมี, 2551) 
 แกลอร่ี (gallery) หมายถึง หอศิลป์  ห้อง ห้องโถง หรืออาคารส าหรับแสดงผลงานศิลปะ 
เช่น ประติมากรรม จิตรกรรม ภาพถ่าย หรือผลงานศิลปะ ประเภทอ่ืนๆ อาจใช้เป็นท่ีเก็บสะสม 
จ าหน่าย หรือประมูลผลงานศิลปะดว้ย (ราชบณัฑิตยสถาน, 2545) 
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 พิพิธภณัฑ์ หอศิลป์ และแกลอร่ี(gallery) ท่ีเก่ียวกบัศิลปะในประเทศไทยแตกต่างกนั
อย่างไร ในเม่ือแกลอร่ีความหมายก็คือหอศิลป์นั่นเอง  พิพิธภัณฑ์ ส่วนใหญ่ในประเทศไทย         
จะด าเนินงานโดยรัฐบาลมีเอกชนเพียงไม่ก่ีแห่งเท่านั้น ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีรวบรวมและสะสมผลงาน
ศิลปะไวถ้าวร ไม่มีการซ้ือขาย ไม่มีนิทรรศการหมุนเวียน พิพิธภณัฑ์มีจุดประสงค์หลกัเพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ อยา่งเกาะมาดากสัการ์ (Madagascar) ก็ไดช่ื้อวา่เป็นพิพิธภณัฑ์ธรรมชาติวิทยาท่ีมีชีวิต 
เน่ืองจากมีความลากหลายทางชีววิทยาอยู่มาก โดยมีทั้งพืชและสัตวป่์า และกว่า 80% หรือ 30,000 
สปีชีส์ ยงัเป็นสัตวป์ระจ าถ่ินท่ีมีอยู่เฉพาะบนเกาะมาดากสัการ์เท่านั้นด้วย (จุง  เชอร์ปาค, 2551) 
หรือแมก้ระทัง่วดัวาอารามในประเทศไทยเอง สมยัก่อนก็ถือไดว้า่เป็นพิพิธภณัฑ์อยา่งหน่ึง เพราะ
ในวดัมีทั้งงานประติมากรรม และจิตรกรรม เช่น จิตรกรรมฝาผนังวดัพระแก้ว หรือพระพุทธรูป
ตามวดัต่างๆ เป็นตน้ แต่หากแต่ในปัจจุบนัเราไม่ไดเ้รียกวดัว่าเป็นพิพิธภณัฑ์เท่านั้นเอง  หอศิลป์ 
คือ สถานท่ีท่ีรวบรวมและสะสมผลงานศิลปะท่ีมีทั้งผลงานถาวร ท่ีทางหอศิลป์ไดเ้ก็บผลงานศิลปะ
ไวเ้องและมีการเปิดเป็นนิทรรศการหมุนเวยีนให้ผูท่ี้ไดรั้บคดัเลือกหรือผูท่ี้สนใจเขา้มาแสดงผลงาน
ได้ โดยอาจจะมีการให้ใช้สถานท่ีฟรีหรือเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎเกณฑ์ของหอศิลป์ในแต่ละท่ี  
แกลอร่ี(gallery) ในกรุงเทพฯทั้งหมดเป็นของเอกชน สร้างมาเพื่อแสดงนิทรรศการและมุ่งเน้นใน
เชิงพาณิชย ์ไม่มีผลงานถาวร มีแต่นิทรรศการหมุนเวียน จดัแสดงนิทรรศการทุกเดือน มีค่าใช้จ่าย
ในการมาแสดงนิทรรศการท่ีแกลอร่ี (gallery) โดยทางแกลอร่ีจะเรียกเก็บเป็นเปอร์เซ็นต์ตามแต่          
ตกลงกนัระหวา่งผูท่ี้มาแสดงผลงาน กบัทางแกลอร่ี  
 ในปัจจุบนัวงการศิลปะในประเทศไทย ได้รับความสนใจและมีการขยายวงกวา้ง 
เพิ่ มมาก ข้ึนจากในอดีตเป็นอย่างมาก มีสถาบันการศึกษาตั้ งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึง
ระดับอุดมศึกษาเปิดสอนเก่ียวกับศิลปะมากมายทั่วประเทศ รวมถึงมีการเปิดพิพิธภัณฑ ์                          
ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน หอศิลป์(gallery)ท่ีใช้ในการจดัแสดงผลงานศิลปะอีกมากมาย เป็น
การยกระดบัความรู้ ความสามารถ ในการเขา้ถึงศิลปะไดม้ากข้ึน จนส่งผลให้มีคนเขา้มาสนใจและ
ให้ความส าคญักบัศิลปะมากกวา่เดิม ผูท่ี้สนใจในงานศิลปะ ทั้งนกัเรียน นกัศึกษา อาจารย ์ผูส้ะสม
ผลงานศิลปะ ผูท่ี้ช่ืนชอบผลงานศิลปะ ผูท่ี้ท  างานเก่ียวขอ้งกบัศิลปะ หรือแมก้ระทัง่ศิลปินดว้ยกนัก็ตาม 
ลว้นแต่มีความตอ้งการรับรู้ขอ้มูล ข่าวสาร รูปภาพผลงานท่ีเก่ียวกบัศิลปะมากข้ึน 
 ในยคุน้ีการถ่ายทอดเทคโนโลยดีว้ยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ สามารถท าไดใ้นหลาย
รูปแบบ นอกจากส่ือส่ิงพิมพ์แล้ว ยงัมีส่ือผสม แสง สี เสียง และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย น ามา 
ประกอบกนั ตลอดจนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต ซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้งการแก่
ผูท่ี้ไม่สามารถเดินทางมายงัสถานท่ีจริงได้ ท าให้ลดช่องว่างด้านระยะทาง เวลา และสามารถเก็บ
รวบรวมขอ้มูลต่างๆไวใ้นเครือข่ายท่ีใชเ้ก็บขอ้มูล (file server)  และสามารถน าไปถ่ายทอด ขยายผล
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เทคโนโลยีแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง การถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถานศึกษา แก่ศิลปิน นักศึกษา ผูส้ะสม
ผลงานศิลปะ เจา้ของแกลอร่ี ประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งหรือผูส้นใจ อาจท าไดโ้ดยใชก้ระบวนการเรียนรู้
ท่ีอาศยัแหล่งเรียนรู้เป็นพื้นฐาน (resources – based learning ) คือการใช้สารสนเทศบนเว็บ ผูรั้บ  
การถ่ายทอดสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยอิสระ สามารถประเมินคดัเลือก สังเคราะห์สารสนเทศ 
และน าไปใชต้ามวตัถุประสงคต่์างๆ ได ้
 ด้วยระบบอินเทอร์เน็ตสามารถแก้ปัญหาในส่ิงท่ีงานแกลอร่ี(gallery) แบบเดิมๆ              
แกไ้ม่ได้ ดว้ยศกัยภาพและวิธีการท่ีไม่แพง สามารถท่ีจะจดัระบบนิทรรศการให้เป็นท่ีสนใจของ
ผูใ้ช้และยงัขยายตลาดออกไปไดอ้ยา่งกวา้งขวาง จากการส ารวจของส านกังานพฒันาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA (เอ็ตด้า)เผยผลส ารวจพฤติกรรมผูใ้ช้อินเทอร์เน็ต            
ปี 2559 (Thailand Internet User Profile 2016) ยุค 4G ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดัพบว่า จ  านวน
ชัว่โมงการใชอิ้นเทอร์เน็ตในภาพรวมทั้งผา่นอุปกรณ์เคล่ือนท่ี และคอมพิวเตอร์ โดยเฉล่ียอยูท่ี่ 45.0 
ชัว่โมงต่อสัปดาห์ หรือคิดเป็นระยะเวลาการใช้งานเฉล่ีย 6.4 ชัว่โมงต่อวนั โดย Gen Y (กลุ่มคนท่ี
เกิดระหว่างปี พ.ศ.2523-2543 อายุ 9-29 ปี)เป็นกลุ่มท่ีมีการใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉล่ียสูงท่ีสุด อยู่ท่ี 
53.2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ (ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2016) 
 ผลงานศิลปะของบุคคลใดบุคคลหน่ึง จึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่เป็นเร่ืองของบุคคลนั้ น           
เพียงคนเดียวอีกต่อไปแลว้ หากแต่ผลงานของแต่ละบุคคลนั้นมีความส าคญัในการขบัเคล่ือนวงการ
ศิลปะในประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดย ั้ ง ส่งผลในการสร้างแรงบันดาลใจ                   
แหล่งเรียนรู้ ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดความคิด ผอ่นคลายอารมณ์ เกิดการสะสมและ
ครอบครองเป็นสมบัติส่วนตัว ให้กับบุคคลอ่ืนต่อไปได้  ผลงานศิลปะเหล่าน้ีก็เป็นส่วนหน่ึง          
ท่ีสามารถสร้างแรงบนัดาลใจ แหล่งเรียนรู้ ต่อยอดใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคก์บับุคคลอ่ืนต่อไปได ้
หากแต่ในปัจจุบนัยงัไม่มีแหล่งขอ้มูลท่ีสามารถคน้หาขอ้มูลผลงานศิลปะดงักล่าวน้ีได ้การสืบคน้
เป็นไปได้ยากเน่ืองจากขอ้มูลไม่เพียงพอท่ีจะท าให้เกิดแรงบนัดาลใจ แหล่งเรียนรู้ และความคิด
สร้างสรรคไ์ด ้เช่น หากศิลปิน นกัศึกษา ผูส้ะสมผลงานศิลปะ เจา้ของแกลอร่ี ประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือสนใจ สามารถเขา้ไปคน้หาผลงานศิลปะเหล่าน้ี เพื่อสร้างแรงบนัดาลใจหรือต่อยอดให้เกิด
ความคิดสร้างสรรคก์บัผลงานหรือสาขาท่ีเรียนของตวัเอง หรือแมก้ระทัง่สามารถยกผลงานศิลปะน้ี
เป็นกรณีศึกษาใหก้บัตวัเองในอนาคตต่อไปได ้เป็นตน้  
 ในปัจจุบนัซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส(OpenSource software)จึงถือเป็นทางเลือกในการใช้
ซอฟตแ์วร์อยา่งกวา้งขวางในหลากหลายองคก์รและหลากหลายรูปแบบ การเลือกใชซ้อฟตแ์วร์เปิดเผย
รหัส(OpenSource software)ไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก เพราะนอกจากจะให้ประสิทธิภาพท่ีสูง 
ปรับเปล่ียนได้ตามความต้องการของผูใ้ช้ ยงัช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายการจดัซ้ือระบบได้อีกด้วย 
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องคก์รในประเทศไทยทั้งขนาดเล็กหรือใหญ่ จึงมีแนวโนม้ในการน าระบบซอฟตแ์วร์เปิดเผยรหัส
(OpenSource software)มาใชใ้นการท างานเพิ่มมากข้ึน 
 จากการศึกษาผูว้ิจยัพบว่าผูเ้ข้าชมพิพิธภณัฑ์กับผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตมีความแตกต่างกัน 
อย่างมากจนเห็นได้ชดั ผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตมีการใช้งานต่อวนัสูงมากกว่าผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑ์ ดงันั้น 
ผูว้ิจยัจึงเห็นความส าคัญในการท าวิจัยเพื่อพัฒนาระบบจดัเก็บข้อมูลผลงานศิลปะข้ึนมา เพื่อ
ตอบสนองความต้องการแก่ผูท่ี้ไม่สามารถเดินทางมายงัสถานท่ีจริงได้ ท าให้ลดช่องว่างด้าน
ระยะทาง เวลา และยงัสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆไวใ้นเครือข่ายท่ีใช้เก็บขอ้มูล (file server) 
สามารถน าไปถ่ายทอด ขยายผลเทคโนโลยีแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่อไปได ้โดยผูว้ิจยัน าระบบซอฟต์แวร์
เปิดเผยรหัส(OpenSource software) มาใช้เพื ่อท าให้ศิลปิน นักศึกษา ผูส้ะสมผลงานศิลปะ 
เจา้ของแกลอร่ี ประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งหรือสนใจ สามารถสืบคน้ขอ้มูล เรียนรู้  สร้างแรงบนัดาลใจต่อไป 
ท าให้เกิดการขยายตวัในวงการศิลปะไทย  ส่งผลต่อการเรียนสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปะ หรือ ส่งผลต่อ
ผูส้ะสมผลงานศิลปะท่ีขยายวงกวา้งออกไปไดใ้นอนาคต 
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อการพฒันาระบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษาพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 
หอศิลป 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้ต่อระบบจดัเก็บข้อมูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษา
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 
 
ขอบเขตงานวจัิย 
 การศึกษาคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาและพฒันาระบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษา
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมนิทรรศการศิลปะท่ีจดัแสดงในพิพิธภณัฑ ์
หอศิลป์ และแกลอร่ี(gallery)โดยมีการศึกษาความตอ้งการของผูใ้ช ้น าผลมาวเิคราะห์และออกแบบ
ระบบจดัเก็บขอ้มูลท่ีรวบรวมนิทรรศการศิลปะท่ีจดัแสดงในพิพิธภณัฑ ์หอศิลป์ และแกลอร่ี เอาไว ้
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาการพัฒนาระบบจดัเก็บข้อมูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษา
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ   

1. ผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลปโดยมีจ านวนผูเ้ขา้ชม 40,619 คน ต่อปี หรือ
เฉล่ียวนัละ 111 คนต่อวนั (พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป, สถิติผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 
หอศิลป ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2539-2545)   
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2. เจา้หนา้ท่ีของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป จ านวน   25    คน 
 เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการผสมผสานโดยใช้วิธีการในการวิจยั 2 วิธี  คือ การวิจยั
เชิงปริมาณซ่ึงใช้แบบสอบถาม และการวิจยัเชิงคุณภาพซ่ึงใช้การสัมภาษณ์ ดงันั้นกลุ่มตวัอย่าง
ประกอบดว้ย 2 กลุ่ม  ดงัน้ี 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้การวิจยัเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งาน
ระบบและแบบประเมินเน้ือหาและการออกแบบระบบการพฒันาระบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะ 
กรณีศึกษาพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่   

1. ผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป โดยการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ 
(Accidental sampling)   จ  านวน  50  คน 

2. เจา้หน้าท่ีของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป โดยการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)  ซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีฝ่ายวชิาการ จ านวน  3  คน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้การวิจยัเชิงคุณภาพโดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาการศึกษา
แนวทางความต้องการของผูใ้ช้ระบบจัดเก็บข้อมูลผลงานศิลปะ จะใช้การเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยแบ่งผูเ้ขา้ร่วมการสัมภาษณ์เป็น 2 กลุ่ม ประกอบดว้ย 

 กลุ่มท่ี 1  ผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป จ านวน  20  คน    
 กลุ่มท่ี 2  เจา้หนา้ท่ีฝ่ายวชิาการพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลปจ านวน 3  คน  

          ขอบเขตด้านข้อมูลผลงานศิลปะ 
 ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลผลงานศิลปะ กรณี ศึกษา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป  คือ ผลงานศิลปะท่ีจดัแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ                
หอศิลปในช่วงปี 2555-2560   
           ขอบเขตด้านการพฒันาระบบ 
 โปรแกรมท่ีน ามาใชใ้นการพฒันาระบบ มีดงัน้ี 
 โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล My SQL  

 MySQL คือ โปรแกรมระบบจดัการฐานขอ้มูล ท่ีพฒันาโดยบริษทั MySQL AB มีหนา้ท่ี
เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รองรับค าสั่ง SQL เป็นเคร่ืองมือส าหรับเก็บข้อมูล ท่ีต้องใช้ร่วมกับ
เคร่ืองมือหรือโปรแกรมอ่ืนอยา่งบูรณาการ เพื่อใหไ้ดร้ะบบงานท่ีรองรับ ความตอ้งการของผูใ้ช ้เช่น
ท างานร่วมกับเคร่ืองบริการเว็บ (Web Server) เพื่อให้บริการแก่ภาษาสคริปต์ท่ีท างานฝ่ังเคร่ือง
บริการ (Server-Side Script) เช่น ภาษา php ภาษา aps.net หรือภาษาเจเอสพี เป็นต้น หรือท างาน
ร่วมกบัโปรแกรมประยุกต์ (Application Program) เช่น ภาษาวิชวลเบสิกดอทเน็ต ภาษาจาวา หรือ
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ภาษาซีชาร์ป เป็นตน้ โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถท างานไดบ้นระบบปฏิบติัการท่ีหลากหลาย 
และเป็นระบบฐานขอ้มูลโอเพนทซอร์ท (Open Source)ท่ีถูกน าไปใชง้านมากท่ีสุด 
 ภาษาสคริปต์ PHP 

 PHP ย่อมาจาก PHP Hypertext Preprocessor แต่เดิมย่อมาจาก Personal Home Page 
Tools PHP คือภาษาคอมพิวเตอร์จ าพวก scripting language ภาษาจ าพวกน้ีค าสั่งต่างๆ จะเก็บอยูใ่น
ไฟล์ท่ีเรียกว่า script และเวลาใช้งานต้องอาศยัตัวแปรชุดค าสั่ง ตวัอย่างของภาษาสคริป ก็เช่น 
JavaScript , Perl เป็นตน้ ลกัษณะของ PHP ท่ีแตกต่างจากภาษาสคริปต์แบบอ่ืนๆ คือ PHP ได้รับ
การพฒันาและออกแบบมา เพื่อใชง้านในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือ
แก ้ไขเนื้อหาได ้โดยอตัโนมตัิ ดงันั้นจึงกล่าวว่า PHP เป็นภาษาที่เรียกว ่า server-side หรือ 
HTML-embedded scripting language นั้นคือในทุกๆ คร้ังก่อนท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ซ่ึงให้บริการ
เป็น Web server จะส่งหนา้เวบ็เพจท่ีเขียนดว้ย PHP ให้เรา มนัจะท าการประมวลผลตามค าสั่งท่ีมีอยู่
ให้เสร็จเสียก่อน แล้วจึงค่อยส่งผลลพัธ์ท่ีได้ให้เรา ผลลพัธ์ท่ีได้นั้นก็คือเว็บเพจท่ีเราเห็นนั่นเอง              
ถือไดว้า่ PHP เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัชนิดหน่ึงท่ีช่วยให้เราสามารถสร้าง Dynamic Web pages (เวบ็เพจ
ท่ีมีการโตต้อบกบัผูใ้ช)้ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

     PHP เป็นผลงานท่ีเติบโตมาจากกลุ่มของนักพฒันาในเชิงเปิดเผยรหัสตน้ฉบบั หรือ 
Open Source ดงันั้น PHP จึงมีการพฒันาไปอย่างรวดเร็ว และแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือใช้
ร่วมกบั Apache Web server ระบบปฏิบติัอย่างเช่น Linuxหรือ FreeBSD เป็นตน้ ในปัจจุบนั PHP 
สามารถใชร่้วมกบั Web Server หลายๆตวับนระบบปฏิบติัการอยา่งเช่น Windows 95/98/NT เป็นตน้ 
 ระบบ โอเพนซอร์ส (open source) 

 โอเพนซอร์ส หรือ โอเพนซอร์ซ (open source) คือการพัฒนาระบบใดระบบหน่ึง
ทางดา้นคอมพิวเตอร์ดว้ยเง่ือนไขท่ีผูส้ร้างสรรค์หรือ ผูคิ้ดคน้ไม่ถือเอาสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวในการ
พฒันาระบบนั้ นๆ พร้อมทั้ งเปิดเผยแหล่งต้นก าเนิดของระบบนั้ น เช่น source code หรือความ
เป็นมาทางดา้นเทคนิคของการพฒันาระบบดงักล่าว เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลอ่ืนน าเอาระบบนั้นๆ
ไปพฒันาไดต่้อไป โดยมีเง่ือนไขทางกฎหมายบางประเภท เช่น GPL, BSD, OSL, AFL เป็นตน้ 

 ซอฟตแ์วร์โอเพนซอร์ส (open source software - OSS) คือ ซอฟตแ์วร์ท่ีเปิดเผยหลกัการ
หรือแหล่งท่ีมาของเทคโนโลยี่ของซอฟท์แวรฺนั้ นให้ บุคคลภายนอกได้ใช้ ภายใต้เง่ือนไขบาง
ประการท่ีเปิดโอกาสให้ผูใ้ชท้  าการแกไ้ข ดดัแปลงและ เผยแพร่โปรแกรมตน้ฉบบั ( source code ) 
ไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขทางขอ้ตกลงทางกฎหมาย เช่น GPL License หรือ BSDLicense 
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           ขอบเขตด้านการประเมินความพงึพอใจ 
 ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชท่ี้มีต่อระบบ โดยการใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงแบบสอบถาม
ท่ีจดัท าก่อนน าไปใช้จริง ผูว้ิจยัน าไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญดา้นศิลปะ 3 คนและดา้น
คอมพิวเตอร์ 3 คน เป็นผูต้รวจสอบ  
 ขอบเขตด้านการประเมินระบบ 
 ประเมินระบบ โดยการใช้แบบสอบถาม ซ่ึงแบบสอบถามท่ีจดัท าก่อนน าไปใช้จริง 
ผูว้จิยัน าไปใหเ้จา้หนา้ท่ีหอศิลป์ เป็นผูต้รวจสอบ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การพฒันา หมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีมีการกระท าให้ เกิดข้ึนหรือมี การวางแผน
ก าหนดทิศทางไวล่้วงหน้า โดยการเปล่ียนแปลงน้ีตอ้งเป็นไปในทิศทางท่ีดีข้ึน ถา้เปล่ียนแปลงไป
ในทางท่ีไม่ดีก็ไม่เรียกวา่การพฒันา ขณะเดียวกนั การพฒันามิได ้หมายถึงการเพิ่มข้ึนปริมาณสินคา้
หรือรายไดข้องประชาชนเท่านั้น แต่หมายความรวมไปถึงการเพิ่มความพึงพอใจและเพิ่มความสุข
ของประชาชนดว้ย  

2. ระบบการจดัเก็บขอ้มูล หมายถึง ระบบการจดัเก็บขอ้มูล คือ ระบบท่ีท าการรวบรวม
เน้ือหาสาระท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับจุดประสงคข์องหน่วยงานหรือองคก์ร อาจจะอยูใ่นรูปแบบของ
เอกสาร ส่ือขอ้มูล ข่าวสาร หรืออ่ืนๆ ท่ีสามารถน ามาเก็บ จดัรูปแบบ หรือเปล่ียนแปลงรูปแบบ ตาม
ความเหมาะสม การน าขอ้มูลมาบนัทึกเก็บไวใ้นส่ือส าหรับบนัทึกขอ้มูลในรูปแบบแฟ้มต่างๆ หรือ 
ส่ือบันทึกข้อมูล เช่น CD/DVD , Thumb drive, Harddisk, Server Storge เป็นต้น นอกจากน้ี ยงั
รวมถึงการดูแลและท าส าเนาขอ้มูลเพื่อให้ใช้งานต่อไปใน อนาคตได ้ การจดัเก็บขอ้มูล ดว้ยระบบ 
document management software เป็นซอฟแวร์ท่ีช่วยบริหารงานดา้นเอกสารอยา่งมีประสิทธิภาพจะ
ช่วยลดภาระการเก็บเอกสารต่างๆ ท่ีเป็นกระดาษ ลดความซ ้ าซ้อนในการท างาน และสามารถคน้หา
เอกสารไวไ้ดง่้าย รวดเร็ว การจ ากดัสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูลและเอกสารให้แก่ผูใ้ช้ในแต่ละระดบั
ขององคก์ร รวมถึงการส ารองขอ้มูล 

3. ศิลปะ หมายถึง ผลแห่งพลงัความคิดสร้างสรรคข์องมนุษยท่ี์แสดงออกในรูปลกัษณ์
ต่างๆ ให้ปรากฏซ่ึงสุนทรียภาพ ความประทบัใจ หรือความสะเทือนอารมณ์ ตามอจัฉริยภาพ พุทธิ
ปัญญา ประสบการณ์  รส นิยม  และทักษะของแต่ละคน  เพื่ อความพอใจความ ร่ืนรมย ์
ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี หรือความเช่ือในลทัธิศาสนา 
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4. โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ (Open Source Software) คือ ท่ีสามารถน าไป ใช้งาน ศึกษา 
แกไ้ข และ เผยแพร่ (ไม่วา่จะแกไ้ขหรือไม่ ไม่วา่จะคิดราคาหรือไม่) ไดอ้ยา่งเสรี ปราศจากเง่ือนไข
เพิ่มเติม (เช่นคิดค่า license หรือต้องเซ็นสัญญาพิเศษ) การพัฒนา ท่ีเปิดเผยซอร์สโค้ด (รหัส
ตน้ฉบบั) ให้สาธารณะน าไปพฒันาต่อยอดได ้ท าใหเ้กิดการร่วมมือกนัท างานอยา่งไร้พรมแดนผา่น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

5. ความพึงพอใจต่อระบบ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือทศันคติท่ีดี ต่อระบบการใชง้าน 
แสดงออกมาเป็น 5 ระดบั คือ ความพึงพอใจมากท่ีสุด มาก   ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด   
 
 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. มีระบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษาพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลปท่ีเป็นระบบ 
2. ทราบระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้ต่อระบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษา

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 
 

 

 
(Art Square Republic Thailand, 2012; Chomoy Dongco, 2014; Inez Raharjo and others, 2016; Kanlaya Roduphek, ม.ป.ป.; Mindphp, 2560, ม.ป.ป.; ROBERT MENING, 2017; Surapong Kiettipongsa, ม.ป.ป.; Takemura T and others, 2005; Talisman Media, 2017; tbrt2013, 2015; Thitiwan Sakeepan, 2014; 

Webhosting.UK.Com Ltd, 2017; กฤชญา จนัทโรบล, 2554; จุง เชอร์ปาร์ค, 2551; ณรงค ์ เพช็รเสง้, 2551; ดาหวนั ประวรรณเนและภาณุพล สงัขรัตน์, 2554; ธงชยั  รักปทุม, 2559; น ้ าริน วุฒิวรรณ, 2559; ผกาพนัธ ์ กจิรัตนี, 2555; พูนศกัด์ิ สกักทตัติยกุล, 2556; รัชดาภรณ์ เกดิแพร, 2552; ราชบณัฑิตยสถาน, 2545; 
โรงเรียนแสนสุข, ม.ป.ป.; วรรณธนะ  กูต้ระกูล, 2556; วนัทนา สุวรรณรัศมี, 2551; วิชสุดา   ปราบภยั, 2559; วิโชค มุกดามณี, 2558; วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, ม.ป.ป.; ศพัทบ์ญัญตัิราชบณัฑิตยสถาน, 2525; ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2559; อนุสรณ์ สวสัดี, 2551; อาร่า (AARA - About Art Related 
Activities), ม.ป.ป.; อิทธิพล ต ั้งโฉลก, 2550; อีซ่ี บร๊านเชส, ม.ป.ป.) 
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บทที ่2  
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
  การพฒันาระบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษาพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 
ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพื่อประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี  

1. หลกัการและทฤษฎีท่ีใชใ้นการพฒันาระบบ 
   1.1 ระบบฐานขอ้มูล 
         1.1.1 ความหมายของระบบฐานขอ้มูล 
   1.1. 2 ประโยชน์ของระบบฐานขอ้มูล 
   1.1. 3 องคป์ระกอบของระบบฐานขอ้มูล 
  1.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาระบบ 
   1.2.1 โปรแกรมระบบจดัการฐานขอ้มูล My SQL 

 1.2.2  ภาษา  PHP 
 1.2.3  ภาษา HTML 
 1.2.4  Web server 
 1.2.5  ระบบโอเพนซอร์ส (open source) 
 1.2.6  โปรแกรมท่ีใชใ้นการพฒันาระบบ 

2. ศิลปะ 
  2.1 ความหมายของศิลปะ 
  2.2 ประเภทของศิลปะ 
  2.3 องคป์ระกอบของศิลปะ 

3. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
หลกัการและทฤษฎทีีใ่ช้ในการพฒันาระบบ 

1. ระบบฐานข้อมูล 
  1.1 ความหมายของระบบฐานข้อมูล 

   วิชสุดา   ปราบภยั,2016 ไดก้ล่าววา่ โดยทัว่ไปแลว้ความหมายของฐานขอ้มูลจะ
หมายถึง การเก็บรวบรวมไฟล์ท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั มาอยูร่วมกนัไวเ้ขา้ดว้ยกนั (Integrated) อยา่ง
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มีระบบ ไฟล์ในท่ีน้ีจะหมายถึง logical file ความน้ีจะเป็นความหมายทัว่ ๆ ไป ซ่ึงยงัไม่สมบูรณ์
แบบ ทั้งน้ี เน่ืองจาก logical file จะประกอบดว้ยกลุ่มของ records แต่ความจริงแลว้อาจจะไม่ใช่ก็ได ้
เช่น ฐานข้อมูลใหม่  ๆ ท่ี เป็น object oriented model จะประกอบด้วยกลุ่มของ objects ดังนั้ น 
ความหมายของฐานขอ้มูลท่ีครอบคลุมถึง object oriented ดว้ยก็คือความหมายต่อไปน้ี 

   ฐานขอ้มูล หมายถึง ที่เก็บขอ้มูลและความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลเหล่านั้น       
(A collection of data and relationships) โดยปกติแล้ว ในเร่ืองของฐานข้อมูลมักจะเก่ียวข้องกับ 
logical file มากกว่า physical file โดยเฉพาะการออกแบบฐานขอ้มูลจะเป็นการออกแบบในส่วน
ของ logical file ถ้ากล่าวถึง logical file จะเป็นมุมมองของผูใ้ช้หรือ application program แต่ถ้ากล่าวถึง 
physical file จะเป็นมุมมองของ system หรือ operating system การเก่ียวขอ้งกันระหว่าง physical 
file กับ logical file นั้ นก็คือ สามารถใช้ physical file มาสร้าง logical file ได้ ส าหรับการเปล่ียน 
logical file เป็น  physical file นั้ น  ในระดับไฟล์ธรรมดาจะใช้  Operating system แต่ถ้า เป็น
ฐานขอ้มูลจะใช้ระบบจดัการฐานขอ้มูลเป็นตวัเปล่ียน (map) และน าเสนอโครงสร้างขอ้มูลให้กบั 
application หรือผูใ้ช้ เช่น ถา้เราใช้ฐานขอ้มูลแบบ relational model โครงสร้างท่ีเห็นจะเป็นตาราง 
(relation) แต่ฐานขอ้มูลท่ีมีโครงสร้างแบบ hierarchical model หรือ network model นั้น application 
หรือผูใ้ชจ้ะมองเห็นเป็น tree และ link list ตามล าดบั 

   ระบบฐานขอ้มูลจะมีลกัษณะคล้ายการน าแฟ้มขอ้มูล ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมา
จดัเก็บไวด้ว้ยกนั แต่ลกัษณะโครงสร้างการจดัเก็บ รวมทั้งวิธีการใชง้านขอ้มูลของฐานขอ้มูล จะมี
ความแตกต่างออกไปจากแฟ้มขอ้มูล ซ่ึงการใชง้านระบบฐานขอ้มูลจะตอ้งมีโปรแกรมท่ีท าหนา้ท่ี
ในการบริหารจัดการข้อมูลและเป็นตัวกลางระหว่าง ผู ้ใช้กับฐานข้อมูล ท่ีเรียกว่า “Database 
Management System (DBMS)” หรือระบบจัดการฐานข้อมูล ซ่ึงผู ้ใช้จะต้องใช้งานฐานข้อมูล               
ผา่นทางระบบจดัการฐานขอ้มูลน้ีเท่านั้น 

   ฤชญา จนัทโรบล (2554) กล่าวว่า ระบบฐานขอ้มูล (Database System) ความหมาย
ของระบบฐานขอ้มูลก็คือ ท่ีรวมของฐานขอ้มูลต่าง ๆ หรือท่ีรวมของขอ้มูลทั้งหมด ซ่ึงอาจจะไดจ้าก
การค านวณ หรือประมวลผลต่าง ๆ หรืออาจจะได้จากการบันทึกข้อมูลโดยผู ้ใช้ เช่น ระบบ
ฐานขอ้มูลงานทะเบียนนิสิตมหาวิทยาลยั ทกัษิณ ก็จะรวมเอาฐานขอ้มูลต่าง ๆ เช่น ฐานขอ้มูลวิชา
เรียน ฐานขอ้มูลนิสิต ฐานขอ้มูลอาจารย ์ผูส้อน และ ฐานขอ้มูลหลกัสูตร เป็นตน้ ซ่ึงรวมกนัเป็น
ระบบฐานขอ้มูลของงานทะเบียนนิสิต หรือฐานขอ้มูลห้างร้านต่าง ๆ ก็จะประกอบดว้ย ฐานขอ้มูล
สินคา้ ฐานขอ้มูลลูกคา้ ฐานขอ้มูลระบบบญัชีฐานขอ้มูลลูกหน้ี และฐานขอ้มูลตวัแทนจ าหน่าย เป็นตน้ 
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   สามารถสรุปได ้ ดงัน้ี ท่ีรวมของฐานขอ้มูลต่าง ๆ หรือท่ีรวมของขอ้มูลทั้งหมด 
ซ่ึงอาจจะได้จากการค านวณ หรือประมวลผลต่าง ๆ หรืออาจจะไดจ้ากการบนัทึกขอ้มูลโดยผูใ้ช ้
มาอยู่รวมกันไวเ้ข้าด้วยกัน (Integrated) อย่างมีระบบ เช่น ระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนนิสิต 
ฐานขอ้มูลสินคา้ ฐานขอ้มูลลูกคา้ เป็นตน้ 
  1.2 ประโยชน์ของระบบฐานข้อมูล 

   Thitiwan Sakeepan,2014 ได้กล่าวว่า ฐานข้อมูลจะช่วยสร้างระบบการจดัเก็บ
ขอ้มูลขององคก์รให้เป็นระเบียบ  แยกแยกขอ้มูลตามประเภท  ท าให้ขอ้มูลประเภทเดียวกนัจดัเก็บ
อยูด่ว้ยกนั  สามารถคน้หาและเรียกใช้ไดง่้าย ไม่วา่จะน ามาพิมพร์ายงาน  น ามาค านวณ  หรือน ามา
วเิคราะห์  ซ่ึงทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการใชป้ระโยชน์ขององคก์รหรือหน่วยงานนั้น ๆ 

   จากประโยชน์ของระบบฐานขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ขา้งตน้ อาจกล่าวไดร้ะบบ
ฐานขอ้มูลมีขอ้ดีมากกวา่การเก็บขอ้มูลในระบบแฟ้มขอ้มูล  ดงัน้ี 

1. หลีกเล่ียงความขดัแยง้ของขอ้มูลได ้
2. สามารถใชข้อ้มูลร่วมกนั 
3. สามารถลดความซ ้ าซอ้นของขอ้มูล 
4. การรักษาความถูกตอ้งเช่ือถือไดข้องขอ้มูล 
5. สามารถก าหนดความเป็นมาตรฐานเดียวกนัได ้
6. สามารถก าหนดระบบรักษาความปลอดภยัใหก้บัขอ้มูลได ้
7. ความเป็นอิสระของขอ้มูล 

   วิชสุดา   ปราบภยั (2016) กล่าวว่า ระบบฐานขอ้มูล จะช่วยแกปั้ญหาของระบบ
แฟ้มขอ้มูล และมีประโยชน์ หลายๆ ดา้นดงัน้ี 

1. ลดความซ ้ าซ้อนของขอ้มูล เน่ืองจากการน าขอ้มูลท่ีจ  าเป็นต่อการใช้งานมา
จ ัดเก็บไว  ้รวมก ันเป็นฐานข ้อมูล ส่วนกลาง ท าให้แต่ละหน่วยงานท่ีจ าเป็นต้องใช้ข้อมูล         
ไม่ตอ้งจดัเก็บขอ้มูลไวท่ี้หน่วย งานของตนเองอีก นอกจากลดความส้ินเปลืองในการจดัเก็บแล้ว             
ยงัช่วยแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีจะเกิดตามมา เน่ืองจากความซ ้ าซอ้นของขอ้มูลได ้

2. แก้ปัญหาความขดัแยง้กันของข้อมูล ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเกิดเน่ืองมาจากความ
ซ ้ าซ้อนของขอ้มูล เม่ือมีขอ้มูลท่ีซ ้ าๆ กนัอยู่หลายท่ี หากมีการปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลในท่ีหน่ึงแล้ว  
แต่ไม่ไดแ้กไ้ขขอ้มูลในท่ี อ่ืนๆ ตามดว้ย ก็จะท าให้ขอ้มูลในแต่ละท่ีเกิดความขดัแยง้กนัข้ึน ดงันั้น
การจดัเก็บขอ้มูลไวเ้พียงท่ีเดียวจึง ช่วยแกปั้ญหาความขดัแยง้กนัของขอ้มูลได ้



  12 

3. การบริหารจดัการฐานขอ้มูลท าไดง่้าย เน่ืองจากมีการจดัเก็บขอ้มูลไวท่ี้ส่วนกลาง 
ท าให้การ จัดการข้อมูลท าได้ง่ายข้ึน โดยผูท่ี้ท  าหน้าท่ีในการบริหารจดัการฐานข้อมูลเรียกว่า 
ผูบ้ริหารฐานขอ้มูล (Database Administrator: DBA) 

4. ก าหนดมาตรฐานของข้อมูลได้ เน่ืองจากการจัดเก็บข้อมูลไวท่ี้ส่วนกลาง            
ท่ีเดียวดงันั้น DBA จะเป็นผูก้  าหนดโครงสร้างในการจดัเก็บขอ้มูล ท าใหโ้ครงสร้างของขอ้มูลต่างๆ 

5. สามารถใชง้านฐานขอ้มูลร่วมกนัได ้เน่ืองจากโครงสร้างการจดัเก็บขอ้มูลใน
ฮาร์ดดิสก์จะ ถูก ก าหนดดว้ย DBMS และผูใ้ชแ้ต่ละคนจะตอ้งใชง้านผา่น DBMS เท่านั้น ดงันั้นจึง
สามารถใชง้าน ฐาน ขอ้มูลร่วมกนัไดโ้ดยไม่ตอ้งกงัวลถึงความแตกต่างของภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีใช ้
นอกจากน้ีขอ้มูลอื่นๆ ที่ผูใ้ช้ไม่ได้เป็นผูส้ร้างข้ึนมา ก็สามารถใช้งานได้ถา้หากไดรั้บสิทธิใน     
การใชง้านขอ้มูลดงักล่าว 

6. เกิดความเป็นอิสระระหว่างข ้อมูลก ับโปรแกรม จากปัญหาของระบบ
แฟ้มข้อมูล ซ่ึงการ แก้ไขโครงสร้างของแฟ้มข้อมูล เช่นการเพิ่มฟิลด์ ซ่ึงโปรแกรมท่ีมีอยู่เดิม                 
ไม่จ  าเป็นตอ้งน าไปใชง้าน แต่ตอ้งท าการแกไ้ขโปรแกรมเน่ืองจากการเขียนโปรแกรมจะยึดติดกบั
โครงสร้างของแฟ้มขอ้มูล หากใชง้านเป็นระบบฐานขอ้มูล จะสามารถแกไ้ขปัญหาน้ีได ้เน่ืองจาก
การใชง้านต่างๆ จะตอ้งใชง้านไวเ้พียงท่ีเดียวจึง ช่วยแกปั้ญหาความขดัแยง้กนัของขอ้มูลได ้

7. ก าหนดระบบรักษาความปลอดภยัให้กบัขอ้มูลได ้เน่ืองจากขอ้มูลแต่ละขอ้มูล
จะมีความส าคญัไม่เท่ากนั ดงันั้นจึงตอ้งมีการก าหนดสิทธิในการใช้งาน ขอ้มูลแต่ละส่วน ซ่ึงเป็น
หนา้ท่ีของ ผูบ้ริหารฐานขอ้มูล เป็นผูก้  าหนดวา่  
   สามารถสรุปได ้ ดงัน้ี ประโยชน์ของระบบฐานขอ้มูล มีดงัต่อไปน้ี 

1. ลดความซ ้ าซ้อนของขอ้มูล เน่ืองจากการน าขอ้มูลท่ีจ  าเป็นต่อการใช้งานมา
จดัเก็บไว ้รวมกนัเป็นฐานขอ้มูลส่วนกลาง ท าให้ไม่ตอ้งเก็บขอ้มูลไวท่ี้หน่วยงานอีก ซ่ึงจะช่วยลด
การส้ินเปลือง และความซ ้ าซอ้นของขอ้มูลไดอี้กดว้ย 

2. แกปั้ญหาความขดัแยง้กนัของขอ้มูล จากท่ีมีการเก็บขอ้มูลในหลายๆ ท่ี เม่ือมี
ท่ีใดท่ีหน่ึงลบหรือแกไ้ขขอ้มูลไปแลว้ แต่อีกท่ียงัไม่ไดท้  าก็จะท าให้เกิดขอ้มูลขดัแยง้กนัข้ึนมาได ้
ดงันั้นการจดัเก็บขอ้มูลไวท่ี้เดียวจึงเป็นการช่วยลดความขดัแยง้ของขอ้มูลได ้

3. การบริหารจดัการฐานขอ้มูลท าไดง่้าย การจดัเก็บขอ้มูลไวท่ี้ส่วนกลาง ท าให้
การจดัการขอ้มูลท าไดง่้ายข้ึน 

4. ก าหนดมาตรฐานของข้อมูลได้ เน่ืองจากการจดัเก็บข้อมูลไวท่ี้ส่วนกลาง                 
ท่ีเดียวดงันั้น DBA จะเป็นผูก้  าหนดโครงสร้างในการจดัเก็บขอ้มูล 
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5. สามารถใชง้านฐานขอ้มูลร่วมกนัได ้เน่ืองจากโครงสร้างการจดัเก็บขอ้มูลใน
ฮาร์ดดิสกจ์ะ ถูก ก าหนดดว้ย DBMS และผูใ้ชแ้ต่ละคนจะตอ้งใชง้านผา่น DBMS เท่านั้น ดงันั้นจึง
สามารถใชง้าน ฐาน ขอ้มูลร่วมกนัไดโ้ดยไม่ตอ้งกงัวลถึงความแตกต่างของภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีใช ้

6. เกิดความเป็นอิสระระหว่างข้อมูลกับโปรแกรม  จากปัญหาของระบบ
แฟ้มข้อมูล ซ่ึงการ แก้ไขโครงสร้างของแฟ้มข้อมูล เช่นการเพิ่มฟิลด์ ซ่ึงโปรแกรมท่ีมีอยู่เดิม                  
ไม่จ  าเป็นตอ้งน าไปใชง้าน แต่ตอ้งท าการแกไ้ขโปรแกรมเน่ืองจากการเขียนโปรแกรมจะยึดติดกบั
โครงสร้างของแฟ้มขอ้มูล หากใชง้านเป็นระบบฐานขอ้มูล จะสามารถแกไ้ขปัญหาน้ีได ้เน่ืองจาก
การใชง้านต่างๆ จะตอ้งใชง้านไวเ้พียงท่ีเดียวจึง ช่วยแกปั้ญหาความขดัแยง้กนัของขอ้มูลได ้

7. ก าหนดระบบรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลได้ ข้อมูลแต่ละอย่างจะมี
ความส าคญัไม่เท่ากนั ดังนั้นการก าหนดสิทธิในการใช้งานเพื่อเขา้ดูขอ้มูล ว่าใครมีสิทธิใช้งาน
ขอ้มูลส่วนไหนไดบ้า้ง 
  1.3 องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล 
   วชิสุดา   ปราบภยั,2016 กล่าววา่ องคป์ระกอบของระบบฐานขอ้มูล มีดงัต่อไปน้ี 

1. Data หมายถึงข้อมูลท่ีถูกเก็บไวใ้นระบบฐานข้อมูล รวมถึงความสัมพนัธ์
ระหวา่งขอ้มูลดว้ย ดงันั้น data ในท่ีน้ีจึงหมายถึง database 

2. Hardware ได้แก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ท่ี เก็บข้อมูลประกอบด้วย 
secondary storage เช่น disk และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. Software คือโปรแกรมท่ีจดัการเก่ียวกบัฐานข้อมูล โดยปกติแล้วจะเรียกว่า
ระบบจดัการ ฐานข้อมูลหรือ DBMS ส่วนน้ีจะท าหน้าท่ีเช่ือมต่อระหว่างข้อมูลกับผูใ้ช้ ดังนั้ น                  
การเรียกใชห้รือดึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูลจะตอ้งผา่น DBMS 

4. User ได้แก่บุคคลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับฐานข้อมูล เช่น ผูบ้ริหารฐานข้อมูล 
โปรแกรมเมอร์ นกัวเิคราะห์ระบบ และผูใ้ช้ 

   Thitiwan Sakeepan,2014 กล่าวา่ ระบบฐานขอ้มูลโดยส่วนใหญ่แลว้ เป็นระบบท่ี
มีการน าเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในกระบวนการจดัเก็บข้อมูล  ค้นหาข้อมูล  ประมวลผลข้อมูล 
เพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีตอ้งการแล้วน าไปใช้ในการปฏิบติังานและบริหารงานของผูบ้ริหาร โดย
อาศัยโปรแกรมเข้ามาช่วยจัดการข้อมูล   จากกระบวนการดังกล่าวน้ีระบบฐานข้อมูลจึงมี
องคป์ระกอบ  5  ประเภท คือ 
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1. ฮาร์ดแวร์(Hardware) 
2. โปรแกรม ( Program หรือ Software) ซ่ึ งมีหน้าท่ีควบคุมดูแลการสร้าง

ฐานขอ้มูล  การเรียกใช้ขอ้มูล และ การจดัท ารายงาน เรียกว่า โปรแกรมระบบจดัการฐานขอ้มูล 
(Database Management System : DBMS) 

3. ขอ้มูล (Data)  
4. บุคลากร (Peopleware)  คือ  ผูใ้ช้งาน (User)  พนักงานปฏิบติัการ (Operator)  

นกัวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst)  ผูเ้ขียนโปรแรมประยุกต์ใช้งาน (Programmer)  
และผูบ้ริหารฐานขอ้มูล (Database Administrator : DBA) 

5. ขั้นตอนการปฏิบติังาน (Procedure)  เป็นขั้นตอนและวิธีการต่าง ๆ ในการ
ปฏิบติังาน  เพื่อการท างานท่ีถูกตอ้งและเป็นไปตามขั้นตอนท่ีไดก้ าหนดไว ้ จึงควรท าเอกสารท่ีระบุ
ขั้นตอนการท างานของหน้าท่ีต่าง ๆ ในระบบฐานขอ้มูล ทั้งขั้นตอนปกติ และขั้นตอนในสภาวะท่ี
ระบบเกิดปัญหา (Failure) 
   สามารถสรุปได ้ ดงัน้ี องคป์ระกอบของระบบฐานขอ้มูล มีดงัต่อไปน้ี 

1. Data (ขอ้มูล) คือ ขอ้มูลท่ีถูกเก็บไวใ้นระบบฐานขอ้มูล 
2. Hardware (ฮาร์ดแวร์)  ได้แ ก่ เค ร่ืองคอมพิ วเตอร์ อุปกรณ์ ท่ี เก็บข้อมูล

ประกอบดว้ย secondary storage เช่น disk และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. Software (โป รแกรม ) โป รแกรมระบบจัดก ารฐานข้อมู ล  (Database 

Management System : DBMS) 
4. User (ผูใ้ชง้าน) บุคคลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัฐานขอ้มูล เช่น ผูบ้ริหารฐานขอ้มูล 

โปรแกรมเมอร์ นกัวเิคราะห์ระบบ บุคลากร และผูใ้ช้ 
2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการพฒันาระบบ 

  2.1 โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล My SQL 
   อีซ่ี บร๊านเชส, ม.ป.ป กล่าวว่า MySQL คือ โปรแกรมระบบจดัการฐานขอ้มูล              
ท่ีพฒันาโดยบริษทั MySQL AB มีหนา้ท่ีเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ รองรับค าสั่ง SQL เป็นเคร่ืองมือ
ส าหรับเก็บขอ้มูล ท่ีตอ้งใชร่้วมกบัเคร่ืองมือหรือโปรแกรมอ่ืนอยา่งบูรณาการ เพื่อให้ไดร้ะบบงาน 
ท่ีรองรับ ความตอ้งการของผูใ้ช ้เช่นท างานร่วมกบัเคร่ืองบริการเวบ็ (Web Server) เพื่อให้บริการแก่
ภาษาสคริปตท่ี์ท างานฝ่ังเคร่ืองบริการ (Server-Side Script) เช่น ภาษา php ภาษา aps.net หรือภาษา
เจเอสพี เป็นต้น หรือท างานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ (Application Program) เช่น ภาษาวิชวล
เบสิกดอทเน็ต ภาษาจาวา หรือภาษาซีชาร์ป เป็นตน้ โปรแกรมถูกออกแบบใหส้ามารถท างานไดบ้น
ระบบปฏิบัติการท่ีหลากหลาย และเป็นระบบฐานข้อมูลโอเพนทซอร์ท (Open Source) ท่ีถูก
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น าไปใช้งานมากท่ีสุด  MySQL : มายเอสคิวแอล เป็นระบบจดัการฐานขอ้มูลโดยใช้ภาษา SQL. 
แมว้่า MySQL เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส แต่แตกต่างจากซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สทัว่ไป โดยมี    
การพฒันาภายใตบ้ริษทั MySQL AB ในประเทศสวีเดน โดยจดัการ MySQL ทั้งในแบบท่ีให้ใชฟ้รี 
และแบบท่ีใช้ในเชิงธุรกิจ MySQL สร้างข้ึนโดยชาวสวีเดน 2 คน และชาวฟินแลนด์ ช่ือ David 
Axmark, Allan Larsson และ Michael "Monty" Widenius.  ปัจจุบันบริษัทซันไมโครซิสเต็มส์                
(Sun Microsystems, Inc.) เข้าซ้ือกิจการของ MySQL AB เรียบร้อยแล้ว ฉะนั้นผลิตภัณฑ์ภายใต ้
MySQL AB ทั้งหมดจะตกเป็นของซัน ช่ือ "MySQL" อ่านออกเสียงว่า "มายเอสคิวเอล" หรือ 
"มายเอสคิวแอล" (ในการอ่านอกัษร L ในภาษาไทย) ซ่ึงทางซอฟตแ์วร์ไม่ไดอ่้าน มายซีเควล หรือ 
มายซีควล เหมือนกบัซอฟตแ์วร์จดัการฐานขอ้มูลตวัอ่ืน 

   ความสามารถและการท างานของโปรแกรม MySQL มีดังต่อไปนี ้
   MySQL ถื อ เป็ น ระบบจัดก ารฐานข้อมู ล  (DataBase Management System 

(DBMS) ฐานขอ้มูล 
   มีลกัษณะเป็นโครงสร้างของการเก็บรวบรวมขอ้มูล การท่ีจะเพิ่มเติม เขา้ถึงหรือ
ประมวลผลขอ้มูลท่ีเก็บในฐานขอ้มูลจ าเป็นจะตอ้งอาศยัระบบจดัการ ฐานขอ้มูล ซ่ึงจะท าหน้าท่ี
เป็นตัวกลางในการจัดการกับข้อมูลในฐานข้อมูลทั้ งส าหรับการ ใช้งานเฉพาะ และรองรับ              
การท างานของแอพลิเคชนัอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการใชง้านขอ้มูลในฐานขอ้มูล เพื่อให้ไดรั้บความสะดวกใน
การจดัการกบัขอ้มูลจ านวนมาก MySQL ท าหนา้ท่ีเป็นทั้งตวัฐานขอ้มูลและระบบจดัการฐานขอ้มูล 

   MySQL เป็นระบบจดัการฐานขอ้มูลแบบ relational ฐานขอ้มูลแบบ relational 
จะท าการเก็บขอ้มูลทั้งหมดในรูปแบบของตารางแทนการเก็บขอ้มูลทั้งหมดลงในไฟล์ เพียงไฟล์เดียว 
ท าให้ท างานไดร้วดเร็วและมีความยืดหยุน่ นอกจากนั้น แต่ละตารางท่ีเก็บขอ้มูลสามารถเช่ือมโยง
เขา้หากนัท าใหส้ามารถรวมหรือจดั กลุ่มขอ้มูลไดต้ามตอ้งการ โดยอาศยัภาษา SQL ท่ีเป็นส่วนหน่ึง
ของโปรแกรม MySQL ซ่ึงเป็นภาษามาตรฐานในการเขา้ถึงฐานขอ้มูล 

   MySQL แจกจ่ายให้ใช้งานแบบ Open Source นั่นคือ ผูใ้ช้งาน MySQL ทุกคน
สามารถใชง้านและปรับแต่งการท างานไดต้ามตอ้งการ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม MySQL ได้
จากอินเทอร์เน็ตและน ามาใชง้านโดยไม่มีค่าใชจ่้ายใดๆ 

   ในระบบปฏิบัติการ Red Hat Linux นั้ น มีโปรแกรมท่ีสามารถใช้งานเป็น
ฐานขอ้มูลให้ผูดู้แลระบบสามารถเลือกใช้งานได ้หลายโปรแกรม เช่น MySQL และ PostgreSQL 
ผูดู้แลระบบสามารถเลือกติดตั้งไดท้ั้งในขณะท่ีติดตั้งระบบปฏิบติัการ Red Hat Linux หรือจะติดตั้ง
ภายหลงัจากท่ีติดตั้งระบบปฏิบติัการก็ได้ อย่างไรก็ตาม สาเหตุท่ีผูใ้ช้งานจ านวนมากนิยมใช้งาน
โปรแกรม MySQL คือ MySQL สามารถท างานได้อย่างรวดเร็ว น่าเช่ือถือและใช้งานได้ง่าย เม่ือ
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เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการท างานระหวา่งโปรแกรม MySQL และ PostgreSQL โดยพิจารณา
จากการประมวลผลแต่ละค าสั่งได้ผลลัพธ์ดังรูปท่ี 1 นอกจากนั้ น MySQL ถูกออกแบบและ
พฒันาข้ึนมาเพื่อท าหนา้เป็นเคร่ืองใหบ้ริการรองรับการจดัการกบั ฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ ซ่ึงการพฒันา
ยงัคงด าเนินอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้มีฟังก์ชนัการท างานใหม่ๆ ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชง้าน
เพิ่มข้ึนอยู่ตลอดเวลา รวมไปถึงการปรับปรุงดา้นความต่อเน่ือง ความเร็วในการท างาน และความ
ปลอดภัย ท าให้  MySQL เหมาะสมต่อการน าไปใช้งานเพื่ อเข้าถึงฐานข้อมูลบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
   ข้อควรระวงัทีเ่กี่ยวข้องกบัความปลอดภัยของโปรแกรม MySQL  
   การใช้งานโปรแกรม MySQL ให้มีความปลอดภยันั้น ผูดู้แลจะตอ้งพิจารณาถึง

วิธีการท่ีผูใ้ช้หรือผูอ่ื้น  ๆจะเขา้ถึงขอ้มูลต่าง  ๆในฐานขอ้มูล และจ ากดัสิทธ์ิการใช้งานของผูท่ี้จะเขา้ใชง้าน

ให้ได้รับสิทธ์ิให้น้อยท่ีสุด เท่าท่ีจะเป็นไปได้ เท่าท่ีจ  าเป็นต่อการใช้งานเท่านั้น มีข้อควรระวงั

ดงัต่อไปน้ี 

1. นอกจากผูดู้แลฐานขอ้มูลแล้ว ไม่ควรให้ผูใ้ช้งานคนอ่ืนๆ เขา้ถึงตาราง user 

ของฐานขอ้มูล 

2. ผู ้ดูแลฐานข้อมูลควรศึกษาถึงระบบการให้ สิท ธ์ิการเข้าถึงฐานข้อมูล                     

โดยละเอียด 

3. รหัสผ่านท่ีใช้งานจะต้องเป็นรหัสผ่านท่ีดี และการเก็บค่ารหัสผ่านจะต้อง

ไดรั้บการเขา้รหสั 

4. ถา้มีการส่งขอ้มูลผา่นอินเทอร์เน็ต ขอ้มูลท่ีส่งจะตอ้งไดรั้บการเขา้รหสัทุกคร้ัง  

5. ตรวจสอบการส่งขอ้มูลโดยใชค้  าสั่ง tcpdump และ strings ของระบบปฏิบติัการ 

6. ตอ้งก าหนดใหผู้ใ้ชง้านฐานขอ้มูลทุกคนมีรหสัผา่นในการเขา้ใชง้าน 

   สามารถสรุป โปรแกรมระบบจดัการฐานขอ้มูล My SQL ไดด้งัน้ี 

   MySQL คือ โปรแกรมระบบจดัการฐานขอ้มูล ท่ีพฒันาโดยบริษทั MySQL AB 

มีหน้าท่ีเก็บข้อมูล อย่างเป็นระบบ รองรับค าสั่ง SQL เป็นเคร่ืองมือส าหรับเก็บข้อมูล ท่ีตอ้งใช้

ร่วมกบัเคร่ืองมือหรือโปรแกรมอ่ืนเพื่อให้ได้ระบบงานท่ีรองรับความตอ้งการของผูใ้ช้ MySQL 

เป็นซอฟตแ์วร์โอเพนซอร์ส แต่แตกต่างจากซอฟตแ์วร์โอเพนซอร์สทัว่ไป ซ่ึงมีการจดัการ MySQL 

ทั้งในแบบท่ีใหใ้ชฟ้รี และแบบท่ีใชใ้นเชิงธุรกิจ 
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  2.2 ภาษา  PHP 
   ดาหวนั ประวรรณเนและภาณุพล สังขรัตน์,2554  ไดก้ล่าววา่ PHP (Professional 

Home Page หรือช่ือเดิม Personal Home Page) เป็นภาษาสคริปต์ (Script language) และ PHP ยงั
เป็นภาษาท่ีเรียกวา่ Secure Socket Layer (SSL) หรื อ HTML embedded scripting language  ซ่ึงเป็น
เคร่ืองมือท่ีส าคญัท าให้สามารถใส่สคริปต์ของ PHPไวใ้นเอกสาร เอชทีเอ็มแอล (HTML) ได้เลย 
เม่ือเอกสารของเอชทีเอ็มแอลนั้นถูกเรียกข้ึนมา  เวบ็เซิร์ฟเวอร์  (web server) ก็จะตรวจสอบก่อนท่ี 
จะส่งเอกสารนั้นออกไปว่าภายในเอกสารมี สคริปต์ของ PHP อยู่หรือไม่ถา้มี เวบ็เซิร์ฟเวอร์ ก็จะ
ท างานในส่วนของสคริปต์ PHP ให้เสร็จก่อน  แล้วเอาผลลัพธ์ท่ี ได้รวมกบัเน้ือหาของเอกสาร
เอชทีเอม็แอล แลว้ส่งออกไปแสดงผล   
   PHP  เป็นทางเลือกใหม่ในวงการอินเทอร์เน็ต (Internet) นิยมใช้  PHP ทดแทน
การใช้ เอเอสพี   (ASP) การเขียนสคริปต์  PHP สามารถน าไปประยุกต์ใช้สร้างโฮมเพจแบบ                
ไดนามิกและอินเตอร์แอคทีฟในลกัษณะต่างๆ รวมทั้งการประยุกตใ์ชง้านร่วมกบัโปรแกรมจดัการ
ฐานขอ้มูลหรือโปรแกรมจ าพวกดาตา้เบสเซิร์ฟเวอร์  (Database Server) อนัเป็นเป้าหมายส าคญัของ
การสร้างโฮมเพจให้เกิดประโยชน์ อยา่งเต็มประสิทธิภาพ ดงัท่ีไดย้ินมา สคริปต ์PHP เขียนไดง่้ายกวา่
เอเอสพี หรือ CGI/Perl  เสียดว้ยซ ้ า  
   ความสามารถของ PHP 

   PHP เป็นภาษาสคริปต์   ท่ีมีความสามารถสูงส าหรับการพฒันาเว็บไซต์ และ
ความสามารถท่ีโดดเด่นอีกประการหน่ึงของ PHP นั้ นคือ database - enabled web page ท าให้
เอกสารของเอชทีเอ็มแอล สามารถท่ีจะเช่ือมต่อกบัระบบฐานขอ้มูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว จึงท าให้ความตอ้งการในเร่ืองการจดัรายการสินคา้ และรับรายการการสั่งสินคา้ ตลอดจน
การจดัเก็บขอ้มูลต่างๆ ท่ี ส าคญัผา่นทางอินเทอร์เน็ตเป็นไปไดอ้ยา่งง่ายดาย และเพิ่มความสะดวก
ต่อผูใ้ชง้าน  

   ลกัษณะเด่นของ PHP 
   ลกัษณะเด่นของภาษาสคริปต ์PHP มี ดงัต่อไปน้ี 

1. Open Source เป็นการใชบุ้คคลท่ีมีความสามารถท่ีจะเขา้ถึงการใชม้าช่วยกนั
พฒันาระบบใหดี้ข้ึน  

2. No Cost Implementation คือ PHP เป็นโปรแกรมท่ีแจกจ่ายฟรี ไม่มีปัญหา
เร่ืองลิขสิทธ์ิ 

3. PHP  เป็นโปรแกรมท่ี ท างานฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ ดงันั้นจึงมี ขีดความสามารถไม่จ  ากดั 
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4. PHP  มี คุณสมบติัเป็น Crossable Platform  นั่นคือ PHP สามารถท างานบน
เคร่ืองไดท้ั้งระบบปฏิบติัการ UNIX , Linux และ Windows โดยไม่ตอ้งเปล่ียนแปลง Source Script  

5. HTML Embedded เรียนรู้ง่าย เน่ืองจากภาษา PHP ฝังเขา้ไปในภาษา HTML 
และใชโ้ครงสร้างและไวยากรณ์ อยา่งง่าย  

6. ท างานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเม่ือใช้กับ Apache Server 
เพราะไม่ตอ้งใชโ้ปรแกรมจากภายนอก  

7. XML Parsing ใชง้านร่วมกบั XML ไดท้นัที   
8. File I/O PHP มี ฟังกช์ัน่ท่ี ใชด้ าเนินการกบัการประมวลผลขอ้มูลมาก 
9. Text Processing ใชก้บัขอ้มูลตวัอกัษรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพราะมีฟังกช์ัน่

ท่ีใชป้ระมวลผลขอ้มูลแบบตวัอกัษรมากมาย 
10. Complex Variable  สนบัสนุนโครงสร้างขอ้มูลใชไ้ดแ้บบScalar , Array  และ 

Associative Array 
11. Image Processing  สามารถใชป้ระมวลผลภาพได ้
12. สามารถพฒันาเวบ็ไซตท่ี์เป็นแบบ Dynamic 
13. มีการ Compile และ Execute ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
14. สามารถใชง้านทางดา้นกราฟิกได ้เช่น การสร้างรูปเหล่ียม กราฟแท่งได ้ 

   หลกัการท างานของ PHP 
   PHP  เป็นภาษาสคริปตท่ี์ท างานบนเซิร์ฟเวอร์ โดยมีจุดประสงค์หลกัเพื่อท่ีจะสร้าง 

Dynamic Web Page โดยมีการเขียนค าสั่งของ PHP แทรกลงไปในส่วนต่างๆ ของ HTML แล้วแต่
ต้องการ เม่ือเอกสารถูกเรียกใช้งานเว็บเซิร์ฟเวอร์ จะท าการสแกนเอกสารนั้นๆโดยจะท าการ
ประมวลผลค าสั่งของ PHP ก่อน จากนั้นจึงส่งผลท่ีไดไ้ปแสดงออกทางเวบ็บราวเซอร์   
   สามารถสรุป  ภาษา  PHP ได้ดังน้ี  PHP (Professional Home Page หรือช่ือเดิม 
Personal Home Page) เป็นภาษาสคริปต์ (Script language) และ PHP ยงัเป็นภาษาท่ีเรียกว่า Secure 
Socket Layer (SSL) หรื อ HTML embedded scripting language  ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญท าให้
สามารถใส่สคริปต์ของ PHPไวใ้นเอกสาร เอชทีเอ็มแอล (HTML) ได้เลย เมื่อเอกสารของ
เอชทีเอ็มแอลนั้นถูกเรียกข้ึนมา  ) นิยมใช ้ PHP ทดแทนการใช ้เอเอสพี   (ASP) การเขียนสคริปต ์ 
PHP สามารถน าไปประยุกต์ใช้สร้างโฮมเพจแบบไดนามิกและอินเตอร์แอคทีฟในลกัษณะต่างๆ 
รวมทั้งการประยุกต์ใช้งานร่วมกับโปรแกรมจดัการฐานข้อมูลหรือโปรแกรมจ าพวกดาต้าเบส
เซิร์ฟเวอร์  (Database Server) อนัเป็นเป้าหมายส าคญัของการสร้างโฮมเพจให้เกิดประโยชน์ 
อย่างเต็มประสิทธิภาพ PHP เป็นภาษาสคริปต์   ท่ีมีความสามารถสูงส าหรับการพฒันาเว็บไซต ์           
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ท าให้เอกสารของเอชทีเอ็มแอล สามารถท่ีจะเช่ือมต่อกบัระบบฐานขอ้มูลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว และภาษา PHP ยงัเขียนไดง่้ายกวา่เอเอสพี หรือ CGI/Perl อีกดว้ย 
  2.3  ภาษา HTML 

   โรงเรียนแสนสุข , ม.ป.ป. กล่าวว่า HTML (HyperText Markup Language) คือ 
ภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีออกแบบมาเพื่อใช้ในการเขียนเวบ็เพจ ถูกเรียกดูผ่านเวบ็บราวเซอร์ เร่ิมพฒันาโดย 
ทิม เบอร์เนอรส์ ลี (Tim Berners Lee) ในปีค.ศ.1990 

     HTML เป็นมาตรฐานท่ีจดัการโดย World Wide Web Consortium แต่ปัจจุบัน 
W3ผลกัดนั XHTML ท่ีใช ้XML มาทดแทน HTML รุ่น 4.01  

   HTML ย่อมาจากค าว่า "Hyper Text Markup Language" เป็นภาษาท่ีใช้ ในการ
เขียนโปรแกรมภาษาหน่ึงของคอมพิวเตอร์  ท่ีแสดงผลในลกัษณะของเวบ็เพจ ซ่ึงสามารถแสดง
ผลไดใ้นรูปแบบต่างๆ ไม่วา่เป็นภาพกราฟิก ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง หรือการเช่ือมโยงไปยงั
เวบ็เพจอ่ืนๆ 

   ภาษา HTML เป็นภาษาท่ีมีลกัษณะของโคด้ กล่าวคือ จะเป็นไฟล์ท่ีเก็บขอ้มูลท่ี
เป็นตัวอักษรในมาตรฐานของรหัสแอสกี (ASCII Code) โดยเขียนอยู่ในรูปแบบของเอกสาร
ขอ้ความ จึงสามารก าหนดรูปแบบและโครงสร้างไดง่้าย 
   โครงสร้างของภาษา  HTML  

   ภาษ า HTML (Hyper Text Markup Language) เป็ นภาษ าท่ี ใช้ ในการเขี ยน
โปรแกรมขอ้มูลท่ีใชแ้สดงผลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในลกัษณะของขอ้ความ รูปภาพ เสียง และ
ภาพเคล่ือนไหวต่างๆ ภาษา HTML เป็นภาษาท่ีง่ายต่อการเรียนรู้  สามารถก าหนดรูปแบบและ
โครงสร้างไดง่้าย ท าให้ไดรั้บความนิยม และมี การพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้ใช้งานง่ายข้ึน และ
ตอบสนองต่องานดา้นกราฟิกมากยิง่ข้ึน และสนบัสนุนการแสดงผลในเวบ็บราวเซอร์มากมาย และ
บนัทึกในรูปของไฟลน์ามสกุล htm หรือ html  

     บทเรียนในการศึกษาภาษา HTML ต่อไปน้ี มีความประสงค์จะให้ผูเ้รียนได้
ฝึกฝนและท าความเขา้ใจในการเขียนโค๊ดค าสั่งด้วยตนเอง จึงมีความจ าเป็นจะตอ้งใช้เคร่ืองมือ
พื้นฐานท่ีมีอยูแ่ลว้ใหเ้ป็นประโยชน์มากท่ีสุด เม่ือท าความเขา้ใจและเขียนโคด๊ไดถู้กตอ้งแม่นย  าค่อย
หาเคร่ืองมือมาช่วยอ านวยความสะดวกอีกที    
   เคร่ืองมือเขียนค าส่ัง (TextEditor) เราจะใช้ Notepad เป็นหลักเพราะมีเป็น
มาตรฐานอยูแ่ลว้ในวนิโดวทุ์กเวอร์ชัน่ ท่านท่ีใชลิ้นุกส์ก็ใช ้ Text Editor ในเคร่ืองไดเ้ช่นกนั  
   เคร่ืองมือแสดงผล  หรือบราวเซอร์น่ีก็มีพร้อมแล้วในวินโดว์ก็เป็น Internet 
Explorer หรือจะหนัไปคบกบั Firefox เหมือนกบัท่ีมีในลินุกส์ก็ยอ่มได ้ 
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   โครงสร้างหลกัของภาษา HTML (Hyper Text Markup Language) 
    ในการเขียนภาษา HTML นั้น จะมีรูปแบบโครงสร้างการเขียนแบ่งออกเป็น 3 
ส่วน โดยจะแสดงในรูปแบบของสี  ดงัน้ี   
 

<html>  
      <head> 
          <title> 
              ขอ้ความน้ีจะแสดงบนไตเต้ิลบาร์ของบราวเซอร์ 
          </title> 
      </head> 
      <body> 
          ส่วนเน้ือหาของเวบ็เพจ ประกอบดว้ย  
            - ขอ้ความ 
            - รูปภาพ 
            - ส่ือมลัติมีเดีย 
          - - - - - - - - - - - - -  
          - - - - - - - - - - - - -  
          - - - - - - - - - - - - -  
      </body> 
</html>   

 

 

ภาพท่ี 1 รูปแบบโครงสร้างการเขียนภาษา HTML  
 

1. ส่วนประกาศ เป็นส่วนท่ีก าหนดให้บราวเซอร์ทราบวา่ น่ีคือภาษา HTML และ

จะตอ้งท าการแปรผลอยา่งไร  มีค าสั่งคู่เดียวคือ <html> และ </html> ปรากฏท่ีหวัและทา้ยไฟล์ 

2. ส่วนหวัเร่ือง (head) เป็นส่วนท่ีแสดงผลขอ้ความบนไตเต้ิลบาร์ของบราวเซอร์  

และอาจมีค าสั่งส าหรับก าหนดรายละเอียดดา้นเทคนิคอ่ืนๆ อีก แทรกอยูร่ะหวา่งค าสั่ง <head>  และ 

</head>  

(1) ส่วนประกาศ 

(2)  ส่วนหวั 

  

 

  

(3) ส่วนเน้ือหา 
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3. ส่วนเน้ือหา (body) เป็นส่วนท่ีมีความซับซ้อนมากท่ีสุด และสามารถใส่

เทคนิคลูกเล่นเพื่อดึงดูดความสนใจจากผูช้มไดม้าก ความแตกต่างระหวา่งเวบ็เพจต่างๆ แสดงความ

มีฝีมือของผูจ้ดัท าศิลปะในการออกแบบจะอยู่ในส่วนน้ีทั้ งหมด ซ่ึงจะแทรกอยู่ระหว่างค าสั่ง  

<body>  และ  </body>  

   รูปแบบของ tag 

   รูปแบบของ tag แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  

1. tag เด่ียว  คือ รูปแบบค าสั่งท่ีมี เพียงค าสั่งเดียวหรือมีเพียงแทก็เดียว ก็สามารถ

ใชง้านได ้เช่น <br>  

2. tag คู่  คือ รูปแบบค าสั่งท่ีเป็นสองส่วน คือ มีส่วนเร่ิมตน้และตอ้งมีส่วนจบ

ของค าสั่งถึงจะสามารถท างานไดส้มบูรณ์ โดยส่วนจบของแต่ละค าสั่งจะมีเคร่ืองหมาย Slash (/) ไว้

หนา้แทก็ค าสั่งนั้น เช่น<html>......</html> 

 

 
 
ภาพท่ี 2 รูปแบบของ tag โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
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   tag คู่  มีทั้งหมด 4  แทก็ คือ  
   1. <html>...</html> 
   2. <head>....</head> 
   3. <title>....</title> 
   4. <body>....</body>  
   tag เด่ียว    มีทั้งหมด 1 แทก็ คือ  <br> 

   tag ค าส่ังหลกัของการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML  
   การเขียนโปรแกรมดว้ยภาษา HTML จะมีโครงสร้างและการจดัวางค าสั่งหลกั             

ท่ีเป็นมาตรฐานเหมือนกนัทัง่โลก โดยจะประกอบดว้ยค าสั่งหลกัๆ อยู ่4 ค  าสั่งดว้ยกนั ดงัน้ี  
1. <html>........</html> เป็นค าสั่งท่ีท าหน้าท่ีบอกจุดเร่ิมต้นและจุดส้ินสุดของ

เอกสาร HTML   
2. <head>........</head>เป็นค าสั่งท่ีท าหนา้ท่ีก าหนดส่วนหวัเร่ือง  
3. <title>.........</title> เป็นค าสั่งท่ีใช้ก าหนดขอ้ความท่ีตอ้งการน ามาแสดงผล

บนแถบ Title Bar  ค าสั่งน้ีจะอยู่ภายในค าสั่ง ส่วน <head>......</head> โดยก าหนดความยาวของ
ตวัอกัษรไม่เกิน 64 ตวัอกัษร  

4. <body>.........</body> เป็นค าสั่งท่ีก าหนดขอ้ความและรูปแบบของค าสั่งต่างๆ  
ท่ีใชส้ าหรับปรับแต่งเอกสารท่ีจะน าเสนอ ออกทางส่วนแสดงผลหลกัของ Web Browser 

สามารถสรุป ภาษา HTML ได ้ดงัต่อไปน้ี 
   HTML ย่อมาจากค าว่า "Hyper Text Markup Language" เป็นภาษาท่ีใช้ ในการ
เขียนโปรแกรมภาษาหน่ึงของคอมพิวเตอร์  ท่ีแสดงผลในลกัษณะของเวบ็เพจ ซ่ึงสามารถแสดง
ผลไดใ้นรูปแบบต่างๆ ไม่วา่เป็นภาพกราฟิก ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง หรือการเช่ือมโยงไปยงั
เวบ็เพจอ่ืนๆ ภาษา HTML เป็นภาษาท่ีมีลกัษณะของโคด้ กล่าวคือ จะเป็นไฟล์ท่ีเก็บขอ้มูลท่ีเป็น
ตวัอกัษรในมาตรฐานของรหสัแอสกี (ASCII Code) โดยเขียนอยูใ่นรูปแบบของเอกสารขอ้ความ จึง
สามารก าหนดรูปแบบและโครงสร้างไดง่้าย เป็นภาษาท่ีง่ายต่อการเรียนรู้  สามารถก าหนดรูปแบบ
และโครงสร้างไดง่้าย ท าให้ไดรั้บความนิยม และมี การพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ใช้งานง่ายข้ึน 
และตอบสนองต่องานดา้นกราฟิกมากยิ่งข้ึน และสนบัสนุนการแสดงผลในเวบ็บราวเซอร์มากมาย 
ในการเขียนภาษา HTML นั้ น  จะมี รูปแบบโครงสร้างการเขียนแบ่ งออกเป็น  3 ส่วน คือ                  
ส่วนประกาศ ส่วนหวัเร่ือง และส่วนเน้ือหา โดยรูปแบบของ tag  มี 2 แบบ คือ tag เด่ียว คือ รูปแบบ
ค าสั่งท่ีมี เพียงค าสั่งเดียวหรือมีเพียงแท็กเดียว ก็สามารถใช้งานได ้และ tag คู่  คือ รูปแบบค าสั่งท่ี
เป็นสองส่วน คือ มีส่วนเร่ิมตน้และตอ้งมีส่วนจบของค าสั่งถึงจะสามารถท างานไดส้มบูรณ์ 
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  2.4  Web server 
   Mindphp, ม.ป.ป. ไดก้ล่าววา่  การใชง้าน Web Server มีดงัน้ี 
   การใช้งาน Web Server 

1. เม่ือผูใ้ช้ป้อนยูอาร์แอล (URL) ในโปรแกรมเวบ็เบราวเ์ซอร์ เช่น IE, Firefox, 
Google chome 

2. เคร่ืองไคลแอนทจ์ะแปลงช่ือโฮสต ์ภายในยอูาร์แอลเป็นไอพีแอดเดรส 
3. เคร่ืองไคลแอนท์ติดต่อกบัเคร่ืองเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยปรกติจะใช้โพรโทคอล 

TCP พอร์ต 80 
4. เม่ือท าการเช่ือมต่อเสร็จ จะใช้โพรโทคอล HTTP ในการเรียกใช้ข้อมูลท่ี

ตอ้งการซอฟตแ์วร์ หรือ โปรแกรมท่ีน ามาท า เวบ็เซิร์ฟเวอร์ท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุด 4 อนัดบัแรก คือ 
4.1 Apache HTTP Server จาก Apache Software Foundation 
4.2 Internet Information Server (IIS) จากไมโครซอฟท ์
4.3 Sun Java System Web Server  จากซนั ไมโครซิสเตม็ส์ 
4.4 Zeus Web Server จาก Zeus Technology 

   นอกจาก 4 ตวัน้ีแลว้ยงัมี โปรแกรมอีกหลายตวัท่ีน ามาท า web server 
   กล่าวโดยสรุป Web server คือ เคร่ืองผูใ้ห้เก็บข้อมูลเว็บโดยใช้ HTTP (Hyper 
Text Transfer Protocol) ส่งผลเป็น html ให้ web Browser เพื่อให้ผูใ้ช้สามารถเขา้มาดูขอ้มูล ภาพ 
เสียง ผา่น web browser 
   Web Browser คือ โปรแกรมท่ีท าหน้าท่ีแสดงเน้ือหาเว็บไซต์ โดยแปลง เป็น 
html script เป็นข้อความท่ีเรา สามารถดูได้ เว็บบราวเซอร์ท่ีได้รับความนิยม ได้แก่  Internet 
Explorer, Netscape, Mozilla Firefox , Google Chrome 
   สามารถสรุป Web server ได ้ดงัน้ี เวบ็เซิร์ฟเวอร์ (Web Server) ความหมาย คือ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ซ่ึงให้บริการท่ีเก็บเวบ็ไซต ์(Server) แลว้ให้ผูใ้ช้ (Client) สามารถเขา้มาดูขอ้มูล 
ภาพ เสียง ผ่าน web browser เว็บบราวเซอร์ท่ีได้รับความนิยม ได้แก่ Internet Explorer, Mozilla 
Firefox ,Google Chrome เป็นตน้  
  2.5  ระบบโอเพนซอร์ส (open source) 

   วรรณธนะ  กู้ตระกูล, 2556 ได้กล่าวว่า ระบบโอเพนซอร์ส (open source) คือ 
การพฒันาระบบใดระบบหน่ึงทางด้านคอมพิวเตอร์ ด้วยเง่ือนไขท่ีผูส้ร้างสรรค์  หรือผู ้คิดค้น             
ไม่ถือเอาสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวในการพฒันาระบบนั้นๆ พร้อมทั้งเปิดเผยแหล่งตน้ก าเนิดของระบบนั้น 
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เช่น source code หรือความเป็นมาทางดา้นเทคนิคของการพฒันาระบบดงักล่าวเพื่อเปิดโอกาสให้
บุคคลอ่ืนน าเอาระบบนั้นๆไปพฒันาไดต่้อไป     

   ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (open source software - OSS) คือ ซอฟต์แวร์ท่ีเปิดเผย
หลกัการหรือแหล่งท่ีมาของเทคโนโลยีของซอฟต์แวร์นั้นให้ บุคคลภายนอกไดใ้ช้ ภายใตเ้ง่ือนไข
บางประการท่ีเปิดโอกาสใหผู้ใ้ชท้  าการแกไ้ข ดดัแปลง และเผยแพร่โปรแกรมตน้ฉบบั (ซอร์สโคด้) 
ได้ภายใตเ้ง่ือนไขทางข้อตกลงทางกฎหมาย เช่น จีพีแอล หรือ บีเอสดี  ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส 
เร่ิมตน้จากการเคล่ือนไหวภายใตช่ื้อซอฟตแ์วร์เสรี  (free software) ในช่วง พ.ศ. 2526 จนกระทัง่ใน
ปี  2531 ค  าวา่ซอฟตแ์วร์โอเพนซอร์สไดถู้กน ามาใช ้แทนค าวา่  " ฟรี " เพื่อให้ง่ายต่อการเขา้ใจและ
ให้ความ รู้สึกสบายใจต่อทั้ งผู ้ใช้และผู ้พ ัฒนารวมถึงค าว่า ฟ รี  ในลักษณะของค าว่าเส รี
นอกเหนือจากค าว่า ฟรี ในลกัษณะไม่เสียค่าใช้จ่าย ผูใ้ช้งานรวมถึงผูพ้ฒันาสามารถน าซอฟตแ์วร์ 
มาใชง้าน แกไ้ข แจกจ่าย โดยสามารถน ามาปรับปรุงทั้งในลกัษณะส่วนตวัหรือในหน่วยงานเอกชน
ได ้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส อนุญาตให้ทุกคนสามารถน าซอฟต์แวร์ไปพฒันา รวมถึงวางขายและ   
ท าการตลาด ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดี ไดแ้ก่  เพิร์ล , ไฟร์ฟอกซ์ , ลินุกซ์  ลกัษณะ
เง่ือนไขทางลิขสิทธ์ินิยมได ้สัญญาอนุญาตสาธารณะทัว่ไปของกนู (จีพีแอล) และสัญญาอนุญาต
แจกจ่ายซอฟตแ์วร์ของเบิร์กลีย ์(บีเอสดี ) ปัจจุบนัมีการก าหนดโดยกลุ่มผูก้  าหนดโอเพนซอร์สท่ีวาง
ขอ้ก าหนดค านิยาม 10 ประการในการก าหนดวา่เง่ือนไขท่ีเก่ียวกบัโอเพนซอร์ส คือ  

1. เง่ือนไขจะตอ้งไม่จ  ากดัผูห้น่ึงผูใ้ดในการจ าหน่ายหรือการจ่ายแจกซอฟตแ์วร์  
ให้เป็นส่วนใดส่วนหน่ึงของซอฟตแ์วร์แบบแยกส่วนท่ีประกอบดว้ยซอฟตแ์วร์จากหลายแห่ง และ
จะตอ้งไม่มีขอ้ก าหนดใดๆ ท่ีเก่ียวกนักบัค่าใช้สิทธิหรือค่าสิทธิใดๆ ในการจ าหน่ายซอฟต์แวร์นั้น 
กล่าวคือใหมี้การจ่ายแจกไดอ้ยา่งไม่มีการคิดค่าตอบแทน   

2. โปรแกรมนั้ นจะต้องเผยแพร่โปรแกรมต้นฉบับ (ซอร์สโค้ด) และจ าต้อง
ยินยอมให้มี การแจกจ่ายโปรแกรมตน้ฉบบัไดเ้ช่นเดียวกนักบัโปรแกรมท่ี อยูใ่นรูปของการแปลง
เป็นโปรแกรมท่ีใช้งานได้แล้ว โดยหากแม้ไม่สามารถน าสินค้านั้นแจกจ่ายได้พร้อมโปรแกรม
ตน้ฉบบัก็ จ  าตอ้งแหล่งแห่งท่ีอนัเป็นสาธารณะท่ีสามารถเขา้ถึงโปรแกรมตน้ฉบบัซอร์สโคด้ไดโ้ดย
ปราศจากค่าใชจ่้ายหรือตน้ทุนอ่ืนใด ทั้งน้ีโปรแกรมตน้ฉบบันั้นจะตอ้งอยูใ่นรูปแบบท่ีนกัโปรแกรม 
สามารถท่ีจะแกไ้ข ไดโ้ดยตอ้งปราศจากซ่ึงการเขียนโปรแกรมตน้ฉบบัในลกัษณะท่ีเป็นการสับสน
โดยเจตนา รวมทั้ งต้องไม่มี ลักษณะของโครงสร้างการท างานของโปรแกรมต้นฉบับท่ีต้องมี
ตวัแปลภาษาเฉพาะ (translator) หรือมีส่วนท่ีต้องน าเข้าสู่โปรแกรมในรูปแบบของโปรแกรม                   
ท่ีแปลงสภาพแลว้ (preprocessor)  
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3. เง่ือนไขจะตอ้งยินยอมให้สามารถท าการพฒันาต่อยอดได ้ภายใตเ้ง่ือนไขการ
จ่ายแจกเช่นเดียวกนักบัเง่ือนไขของโปรแกรมฉบบัเร่ิมตน้   

4. เง่ือนไขอาจจะวางขอ้ก าหนดในการจ ากดัเผยแพร่โปรแกรมตน้ฉบบั  ฉบบัท่ี
แกไ้ขแลว้ไดต่้อเม่ือเง่ือนไขนั้นไดย้ินยอมให้มีการแจกจ่ายแพตช์ไฟล์ (patch file) พร้อมโปรแกรม
ตน้ฉบบัเพื่อประโยชน์ ในการแกไ้ขโปรแกรมนั้นในเวลาท าการสร้างโปรแกรม ทั้งเง่ือนไขจ าตอ้ง
ยินยอมให้มี การแจกจ่ายโปรแกรมนั้นท่ีได้รับการแก้ไข โปรแกรมต้นฉบบัได้ แต่เง่ือนไขนั้น
อาจจะก าหนดให้โปรแกรมฉบบัต่อยอดใช้ช่ือท่ีแตกต่างหรือใช้รุ่นท่ีแตกต่างจากโปรแกรมฉบบั
เร่ิมตน้ได ้

5. เง่ือนไขจะตอ้งไม่จ  ากดัเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ๆ  
6. เง่ือนไขตอ้งไม่จ  ากดัการใช้งานของโปรแกรมในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงอนั

เป็นการเฉพาะ 
7. เง่ือนไขท่ีก าหนดจะตอ้งใชก้บัทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมนั้น  
8. สิทธิใด ๆ ของโปรแกรมนั้นจะตอ้งไม่มีเง่ือนไขท่ีเฉพาะเจาะจงกบัสินคา้หน่ึง

สินคา้ใด  
9. เง่ือนไขตอ้งไม่ก าหนดอนัเก่ียวกบัขอ้จ ากดัในการใชร่้วมกนักบัโปรแกรมอ่ืน 

เช่น ก าหนดใหต้อ้งใชโ้ปรแกรมดงักล่าวกบัโปรแกรมแบบโอเพนซอร์สเท่านั้น  
10. ตอ้งไม่มีขอ้ก าหนดใด ๆ ในเง่ือนไขท่ีก าหนดให้ใช้เทคโนโลยีของใครหรือ

เทคโนโลยแีบบใดเป็นการเฉพาะ 
   สามารถสรุป ระบบโอเพนซอร์ส (open source) ไดด้งัน้ี 
   ระบบโอเพนซอร์ส (open source) คือ ซอฟต์แวร์ท่ี เปิดเผยหลักการหรือ
แหล่งท่ีมาของเทคโนโลยีของซอฟตแ์วร์นั้นให้ บุคคลภายนอกไดใ้ช ้ภายใตเ้ง่ือนไขบางประการท่ี
เปิดโอกาสให้ผูใ้ช้ท  าการแก้ไข ดดัแปลง และเผยแพร่โปรแกรมตน้ฉบบั (ซอร์สโคด้) ไดภ้ายใต้
เง่ือนไขทางขอ้ตกลงทางกฎหมายสามารถสร้างเวบ็ไซต์ได้อยา่งรวดเร็ว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 
ผูใ้ชง้านรวมถึงผูพ้ฒันาสามารถน าซอฟต์แวร์มาใชง้าน แกไ้ข แจกจ่าย โดยสามารถน ามาปรับปรุง
ทั้งในลกัษณะส่วนตวัหรือในหน่วยงานเอกชนได ้โดยมีเง่ือนไข 10 ประการ ดงัน้ี 

1. จะต้องไม่จ  ากัดผูห้น่ึงผูใ้ดในการจ าหน่ายหรือการจ่ายแจกซอฟต์แวร์ และ
จะตอ้งไม่มีขอ้ก าหนดใดๆ ท่ีเก่ียวกนักบัค่าใชสิ้ทธิหรือค่าสิทธิใดๆ ในการจ าหน่ายซอฟตแ์วร์นั้น  

2. โปรแกรมนั้นจะตอ้งมีการเผยแพร่โปรแกรมตน้ฉบบั (ซอร์สโคด้) และจ าตอ้ง
ยินยอมให้มี การแจกจ่ายโปรแกรมตน้ฉบบัไดเ้ช่นเดียวกนักบัโปรแกรมท่ี อยูใ่นรูปของการแปลงเป็น
โปรแกรมท่ีใชง้านไดแ้ลว้ 
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3. จะตอ้งยนิยอมใหส้ามารถท าการพฒันาต่อยอดได ้
4. อาจจะมีการวางข้อก าหนดในการจ ากดัเผยแพร่โปรแกรมต้นฉบบั  ฉบบัท่ี

แกไ้ขแลว้ไดต่้อเม่ือเง่ือนไขนั้นไดย้ินยอมให้มีการแจกจ่ายแพตช์ไฟล์ (patch file) พร้อมโปรแกรม
ตน้ฉบบัเพื่อประโยชน์ ในการแกไ้ขโปรแกรมนั้นในเวลาท าการสร้างโปรแกรม 

5. ตอ้งไม่จ  ากดัเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ๆ 
6. ตอ้งไม่จ  ากดัการใชง้านของโปรแกรมในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงอนัเป็นการเฉพาะ 
7. เง่ือนไขท่ีก าหนดจะตอ้งใชก้บัทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมนั้น 
8. สิทธิใด ๆ ของโปรแกรมนั้นจะตอ้งไม่มีเง่ือนไขท่ีเฉพาะเจาะจงกบัสินคา้หน่ึง

สินคา้ใด 
9. ตอ้งไม่ก าหนดอนัเก่ียวกบัขอ้จ ากดัในการใชร่้วมกนักบัโปรแกรมอ่ืน 
10. ตอ้งไม่มีขอ้ก าหนดใด ๆ ในเง่ือนไขท่ีก าหนดให้ใชเ้ทคโนโลยีของใครหรือ

เทคโนโลยแีบบใดเป็นการเฉพาะ 
  2.6  โปรแกรมทีใ่ช้ในการพฒันาระบบ 

1. โปรแกรมเวิร์ดเพรส (Wordpress) 
    Wordpress สามารถท าการติดตั้งได้อย่างง่ายดาย, สามารถน าไป customize 

และมีคอมมูนิต้ีซัพพอร์ต Wordpress ถือเป็นตัวเลือกท่ีดีท่ีสุดส าหรับผูใ้ช้งานระดับ Beginner 
เหมาะส าหรับการสร้างเวบ็ไซต์ขนาดกลางหรือการสร้างเวบ็บล็อกทัว่ไป เผยแพร่ในปี 2003 โดย 
Matt Mullenwegg มียอดดาวน์โหลดกว่า 140 ล้าน ฟรี เว็บไซต์ชั้ นน าท่ีใช้ Wordpress มี Forbes 
CNN แล SONY เป็นต้น มี Theme ให้ใช้ฟรีมากว่า 2,000 แบบ  ปลั๊กอินมากกว่า 27,000 ชนิด 
สามารถติดตั้งไดท้นัทีใน 5 นาที เป็น Open Source Web software ท่ีเราสามารถติดตั้งบนเวบ็ Server 
ของเราเพื่อสร้างเวบ็ไซต ์blog หรือ community ต่างๆ ได ้

2. โปรแกรมจุมล่า (Joomla) 
    Joomla เหมาะส าหรับเว็บไซต์รูปแบบ E-commerce และ เว็บไซต์ Social 
Network ซ่ึงเจ้าของเว็บไซต์ต้องมีความรู้พื้นฐานด้าน Technical Coding บ้างเล็กน้อย Joomla           
ถือเป็นระบบท่ีอยูร่ะหวา่ง Wordpress และ Drupal โดยรวบรวมขอ้ดีของทั้งสองระบบเขา้ไวด้ว้ยกนั 
ทั้งน้ียงัมี Help Portal ส าหรับผูใ้ชง้านทุกท่านเพื่อตอบค าถามและใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นเทคนิค 
เผยแพร่ในปี 2005 โดย Mambo มียอดดาวน์โหลดกว่า 30 ล้าน ฟรี เว็บไซต์ชั้นน าท่ีใช้ Joomla มี 
Harvard University และ The Hill เป็นตน้ มี Template ให้ใชฟ้รีมากกวา่ 900 แบบ ปลัก๊อินมากกวา่ 
7,000 ชนิด ติดตั้ งในทันทีใน 10 นาที เป็นหน่ึงใน Software Packgage ท่ีได้รับความนิยมเป็น           
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อยา่งมาก แพคเกจน้ีมีข้ึนเพื่อสร้าง จดัการ และเผยแพร่บทความของเวบ็ไซต ์blog อินทราเน็ต และ
แอบพลิเคชัน่มือถือ 

3. โปรแกรมดรูปัล (Drupal) 
    Drupal ระบบท่ีใชง้านยากสุดเพราะเป็นระบบท่ีประกอบไปดว้ยเทคนิคขั้นสูง 
ซ่ึงผูใ้ช้งานตอ้งมีความรู้พื้นฐานดา้น HTML PHP และ Web programming อ่ืนๆ ระบบยงัสามารถ
น าไป customize ไดเ้ช่นกนั โดยรวมแลว้ถือไดว้า่เป็น CMS ท่ีดีท่ีสุดและเหมาะส าหรับการน าไปใช้
งานทุกรูปแบบ เผยแพร่ในปี 2001 โดย Dries Buytaert มียอดดาวน์โหลดกวา่ 15 ลา้น ฟรี เวบ็ไซต์
ชั้นน าท่ีใช้ Drupal  มี Linux , The White House และ บริษทั Warners Brothers เป็นตน้ มีธีมให้ใช้
ฟรีมากกว่า 1,500 แบบ ปลั๊กอินมากกว่า 24,000 ชนิด ติดตั้ งได้ในทันทีใน 10 นาที เป็นระบบ
จดัการเน้ือหาเวบ็ท่ีเรียกว่า CMS  แบบ Open source และมีจุดเด่นในเร่ืองสถาปัตยกรรมภายในท่ี
ยดืหยุน่ 

4. โปรแกรมดีสเปซ (Dspace) 
    ดีสเปซ เป็นโปรแกรมท่ีเหมาะส าหรับองคก์รขนาดใหญ่ท่ีมีความซบัซ้อนมาก 
คือ การส่ง (submit) ผลงานจากหลายๆ หน่วยงานท่ีมีความแตกต่างกัน ซ่ึงเรียกว่า ชุมชน 
(community) โดยผูส่้งผลงาน (submitters) จากหลายหน่วยงานในองค์กร ลงทะเบียนการส่ง ใส่เม
ทาดาทา ก่อนท่ีผลงานจะถูกเก็บในคลงัเอกสารจะตอ้งผ่านการประเมิน โดยผูป้ระเมิน (reviewer) 
สามารถตีคืนผลงาน ท่ีพิจารณาเห็นว่าไม่ เหมาะสม ผู ้รับรอง (approver) เป็นผู ้ตรวจสอบ
กระบวนการส่งผลงาน และมีบรรณธิกรณ์เมทาดาทา (metadata editor) เป็นผูมี้สิทธิในการแกไ้ข              
เมทาดาทา 
           ดีสเปซท างานบน ระบบยนิูกซ์ หรือระบบปฏิบติัการประเภทลีนุกซ์ หรือโซรารีส 
ซ่ึงตอ้งใชโ้อเพนซอร์สตวัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย เช่น อาปาเชเวบ็เซิร์ฟเวอร์ (Apache web server) หรือ
ทอมแคท (Tomcat) จาวาคอมไพเลอร์ และโพสตเ์กรสคิวแอล (PostgreSQL) 
            จุดเด่นของดีสเปซอีกประการหน่ึงก็ คือ การรับประกันว่าข้อมูลจะไม่มี               
การเปล่ียนแปลง แมว้า่เวลาจะล่วงเลยไปก็ตาม ดีสเปซเก็บรักษาขอ้มูลโดยรูปแบบบิตสตรีมของ
แฟ้มขอ้มูล (bitstream format registry) ถ้ารายการท่ีส่งมารายการใดไม่อยู่ในรูปแบบท่ีก าหนดไว ้
ผูดู้แลระบบตอ้งตดัสินใจวา่รูปแบบนั้นควรถูกข้ึนทะเบียนเอาไวห้รือไม่ ซ่ึงรูปแบบท่ีก าหนดไวมี้    
3 รูปแบบ คือ รูปแบบท่ี  1 คือ supported หมายถึง รูปแบบแฟ้มขอ้มูลท่ีมีการประกาศเป็นมาตรฐาน 
เช่น ทีฟ (TIFF) เอ็กซ์เอ็มแอล (XML) หรือรูปแบบของแฟ้มขอ้มูลท่ีผูคิ้ดคน้ไดแ้จกแจงรายละเอียด
รูปแบบของแฟ้ม ขอ้มูลให้สาธารณชนรับรู้ เช่น พีดีเอฟ (PDF) ซ่ึงจะไดรั้บการเก็บรักษาในระยะยาว 
รูปแบบท่ี  2 คือ known หมายถึง รูปแบบแฟ้มข้อมูล ท่ี มีการใช้กันในหมู่มาก แต่ผู ้คิดค้น                  
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ไม่ได้ประกาศให้สาธารณชนรับรู้ และรูปแบบท่ี  3 คือ unsupported หมายถึง รูปแบบของ
แฟ้มขอ้มูลท่ีใชก้นันอ้ย เช่น แฟ้มขอ้มูล CAD/CAM หรือแฟ้มขอ้มูลท่ีเป็นโปรแกรม เป็นตน้ 
    สรุป ถึงแม้ว่า เวิร์ดเพรสและจุมล่าจะถูกสร้างข้ึนมาจากองค์ประกอบทาง
เทคโนโลยเีดียวกนั โดยมีลกัษณะและความสามารถท่ีต่างกนัไป แต่ดูเหมือนวา่ไดท้  าการเจาะตลาด
กลุ่มนักพฒันาเวบ็ไซต์และกลุ่มนักออกแบบเวบ็ไซต์ ซ่ึงมีความพร้อมมากกว่าการใช้เวิร์ดเพรส           
แต่การจดัการของจุมล่านั้นจะง่ายกวา่ดรูปัลโดยท่ีเวร์ิดเพรสจะใชง้านง่ายกวา่ส าหรับผูใ้ชง้านทัว่ไป 
แต่ผูใ้ชจ้  าเป็นท่ีจะตอ้งติดตั้งปลัก๊อิน(Plugins) จ านวนมากในการเอาฟีดเจอร์(feature)ทั้งหลายของ
เวิร์ดเพรสซ่ึงผิดกบัจุมล่าท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งติดตั้งปลัก๊อิน(Plugins) เลย เพราะจุมล่าลว้นแต่มีฟีดเจอร์
(feature)ในตวัของมนัเอง ระบบโครงสร้างใหญ่กวา่ โหลดนานกวา่ ซบัซอ้นกวา่แต่มีความยดืหยุน่กวา่  
 
ศิลปะ 

1. ความหมายของศิลปะ 
   ราชบณัฑิตยสถาน (2545) ไดก้ล่าววา่ ศิลปะ หมายถึง ผลแห่งพลงัความคิดสร้างสรรค์

ของมนุษยที์่แสดงอออกในรูปลกัษณ์ต่างๆ ให้ปรากฏซ่ึงสุนทรียภาพ ความประทบัใจ หรือ 
ความสะเทือนอารมณ์ ตามอจัฉริยภาพ พุทธิปัญญา ประสบการณ์ รสนิยม  และทกัษะของแต่ละคน 
เพื่อความพอใจความร่ืนรมย ์ขนบธรรมเนียม จารีต   ประเพณี หรือความเช่ือในลทัธิศาสนา 

  อิทธิพล ตั้งโฉลก (2550)  ไดก้ล่าววา่ ศิลปะเป็นการสร้างสรรคข์องศิลปินท่ีแสดงออก
ถึงความงาม อารมณ์ ความรู้สึก  ความดี และความจริงซ่ึงประจกัษแ์จง้ข้ึนมาในจิตใจของศิลปินเอง 
ดว้ยภาษาเฉพาะของทศันศิลป์  

  ธงชัย  รักปทุม (2551) ได้กล่าวว่า ศิลปะเป็นผลงานท่ีมนุษยส์ร้างสรรค์ข้ึนมาเพื่อ
ตอบสนองอารมณ์ ความประทบัใจ และแรงบนัดาลใจจากความงามแห่งธรรมชาติ มีรูปแบบของ
ผลงานแตกต่างกนัไป เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม ดนตรี ศิลปะแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ
วจิิตรศิลป์ และประยกุตศิ์ลป์  
  สามารถสรุป ความหมายของศิลปะ ไดด้งัน้ี 

  ศิลปะ หมายถึง การสร้างสรรค์ที ่แสดงออกถึงสุนทรียภาพ ความประทับใจ 
ความสะเทือนอารมณ์ ความงาม ความรู้สึกต่างๆ ให้ปรากฏผลทางความคิดของศิลปินออกมาใน
รูปแบบต่างๆ 

2. ประเภทของศิลปะ 
 พนูศกัด์ิ สักกทตัติยกุล (2556) ไดก้ล่าววา่ 

  ศิลปะ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
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1. วจิิตรศิลป์ ไดแ้ก่ 
   จิตรกรรม 

   เป็นผลงานศิลปะท่ีแสดงออกดว้ยการขีดเขียน การวาด และระบายสี เพื่อให้เกิดภาพ 
เป็นงานศิลปะท่ีมี 2 มิติ เป็นรูปแบน ไม่มีความลึกหรือนูนหนา แต่สามารถเขียนลวงตาให้ เห็นวา่มี
ความลึกหรือนูนได ้ความงามของจิตรกรรมเกิดจากการใชสี้ในลกัษณะต่างๆกนั 
   ประติมากรรม 

   เป็นผลงานศิลปะท่ีแสดงออกดว้ยการสร้างรูปทรง 3 มิติ มีปริมาตร มีน ้าหนกัและ
กินเน้ือท่ีในอากาศ โดยการใช้วสัดุชนิดต่าง ๆ วสัดุท่ีใช้สร้างสรรค์งานประติมากรรม จะเป็น
ตวัก าหนด วธีิการสร้างผลงาน ความงามของงานประติมากรรม เกิดจากการแสงและเงา ท่ีเกิดข้ึนใน
ผลงานการสร้างงานประติมากรรมท าได ้4 วธีิ คือ 

1. การป้ัน (Casting) เป็นการสร้างรูปทรง 3 มิติ จากวสัดุ ท่ีเหนียว อ่อนตวั และ
ยึดจบัตวักนัได้ดีวสัดุท่ีนิยมน ามาใช้ป้ัน ได้แก่ ดินเหนียว ดินน ้ ามนั ปูน แป้ง ข้ีผึ้ ง กระดาษ หรือ             
ข้ีเล่ือยผสมกาว เป็นตน้ 

2. การแกะสลกั (Carving) เป็นการสร้างรูปทรง 3 มิติ จากวสัดุท่ี แขง็ เปราะ โดย
อาศยัเคร่ืองมือ วสัดุท่ีนิยมน ามาแกะ ไดแ้ก่ ไม ้หิน กระจก แกว้ ปูนปลาสเตอร์ เป็นตน้ 

3. การหล่อ (Molding) เป็นการสร้างรูปทรง 3 มิติ จากวสัดุท่ีหลอมตวัได้และ
กลบัแข็งตวัได ้โดยอาศยัแม่พิมพ ์ซ่ึงสามารถท าให้เกิดผลงานท่ีเหมือนกนัทุกประการตั้งแต่ 2 ช้ิน
ข้ึนไป วสัดุท่ีนิยมน ามาใชห้ล่อ ไดแ้ก่ โลหะ ปูน แป้ง แกว้ ข้ีผึ้ง ดิน เรซ่ิน พลาสติก ฯลฯ 

4. การประกอบข้ึนรูป (Construction) เป็นการสร้างรูปทรง 3 มิติ โดยน าวสัดุต่าง ๆ 
มา ประกอบเขา้ดว้ยกนั และยดึติดกนัดว้ยวสัดุต่าง ๆ 
   การเลือกวิธีการสร้างสรรค์งานประติมากรรม ข้ึนอยู่กับวสัดุท่ีต้องการใช ้
ประติมากรรมไม่ว่าจะสร้างข้ึนโดยวิธีใด จะมีอยู่ 3 ลกัษณะ คือ แบบนูนต ่า แบบนูนสูงและแบบ
ลอยตวัผูส้ร้างสรรคง์านประติมากรรม เรียกวา่ ประติมากร 
   สถาปัตยกรรม 

   เป็นผลงานศิลปะท่ีแสดงออกดว้ยการก่อสร้างส่ิงก่อสร้าง อาคารท่ีอยูอ่าศยัต่างๆ 
การวางผงัเมืองการจดัผงับริเวณการตกแต่งอาคาร การออกแบบก่อสร้าง ซ่ึงเป็นงานศิลปะ ท่ีมี
ขนาดใหญ่ต้องใช้ผู ้สร้างงานจ านวนมาก และเป็นงานศิลปะท่ีมีอายุยืนยาว สถาปัตยกรรม                    
เป็นวิธีการจดัสรรบริเวณท่ีวา่งใหเ้กิดประโยชน์ใชส้อยตามความตอ้งการ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัศาสตร์ใน
สาขาต่าง ๆ เช่น วศิวกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 
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   สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และศิลปะ ความงดงาม และคุณค่าของสถาปัตยกรรม 
ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบ ดงัน้ี คือ 

1. การจดัสรรบริเวณท่ีวา่งใหส้ัมพนัธ์กนัของส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 
2. การจัดรูปทรงทางสถาปัตยกรรมให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย และ

ส่ิงแวดลอ้ม 
3. การเลือกใชว้สัดุใหเ้หมาะสมกลมกลืน 

   วรรณกรรม 
   เป็นผลงานศิลปะท่ีแสดงออกดว้ยการใช้ภาษา เพื่อการส่ือสารเร่ืองราวให้เขา้ใจ

ระหว่างมนุษย ์ภาษาเป็นส่ิงท่ีมนุษยคิ์ดคน้ และสร้างสรรคข้ึ์นเพื่อใชส่ื้อความหมายเร่ืองราวต่าง ๆ 
ภาษาท่ีมนุษยใ์ชใ้นการส่ือสารไดแ้ก่ 

1. ภาษาพดู โดยการใชเ้สียง 
2. ภาษาเขียน โดยการใชต้วัอกัษร ตวัเลข สัญลกัษณ์ และภาพ 
3. ภาษาท่าทาง โดยการใชกิ้ริยาท่าทาง หรือประกอบวสัดุอยา่งอ่ืน 

   ความงามหรือศิลปะในการใชภ้าษาข้ึนอยูก่บั การใชภ้าษาให้ถูกตอ้ง ชดัเจน และ
เหมาะสมกบัเวลา โอกาส และบุคคล นอกจากน้ี ภาษาแต่ละภาษายงัสามารถปรุงแต่งให้เกิดความ
เหมาะสม ไพเราะ สวยงามได้ ชาติไทย เป็นชาติท่ีมีอารยะธรรมเก่าแก่ มีภาษาท่ีเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะของตนเอง ทั้งภาษาพูด และภาษาเขียน นอกจากน้ี ยงัมีความคิดสร้างสรรคใ์นการใชภ้าษาได้
อยา่งไพเราะ ถือเป็นความงามของการใชภ้าษาจากการแต่งโคลง กลอน ค าประพนัธ์ ร้อยแกว้ต่าง ๆ 
นอกจากน้ี ยงัมีการบัญญัติค าราชาศัพท์ ค  าสุภาพ ข้ึนมาใช้ได้อย่างเหมาะสม แสดงให้เห็น
วฒันธรรมท่ีเป็นเลิศทางการใช้ภาษาท่ีควรด ารง และยึดถือต่อไป ผูส้ร้างสรรค์งานวรรณกรรม 
เรียกวา่ นกัเขียนนกัประพนัธ์ หรือ กว ี(Writer or Poet) 
   ดนตรีและนาฏศิลป์ 

   เป็นผลงานศิลปะท่ีแสดงออกดว้ยการใชเ้สียง การจดัจงัหวะ และท่วงท านองของ
เสียงดว้ยการเล่นดนตรี และการขบัร้องเพลง ท่ีมีผลต่ออารมณ์และจิตใจของมนุษย ์รวมถึงการใช้
ท่าทางประกอบเสียง การเตน้ ระบ า ร า ฟ้อน การแสดงละคร ฯลฯ ผูส้ร้างสรรค์งาน เรียกว่านัก
ดนตรี (Musician) นกัร้อง (Singer) หรือ นกัแสดง (Actor / Actress) 
   การพมิพ์ภาพ 

   เป็นการถ่ายทอดรูปแบบจากแม่พิมพอ์อกมาเป็นผลงานท่ีมีลกัษณะเหมือนกนักบั
แม่พิมพ์ทุกประการ และได้ภาพท่ีเหมือนกนัมีจ านวนตั้งแต่ 2 ช้ินข้ึนไปการพิมพ์ภาพเป็นงานท่ี
พฒันาต่อเน่ืองมาจากการวาดภาพ ซ่ึงการวาดภาพไม่สามารถสร้างผลงาน 2 ช้ิน ท่ีมีลักษณะ
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เหมือนกนัทุกประการไดจึ้งมีการพฒันา การพิมพข้ึ์นมา ชาติจีน ถือว่าเป็นชาติแรกท่ีน าเอาวิธีการ
พิมพม์าใชอ้ยา่งแพร่หลายมานานนบัพนัปี จากนั้นจึงไดแ้พร่หลายออกไปในภูมิภาคต่างๆของโลก 
ชนชาติทางตะวนัตกไดพ้ฒันาการพิมพภ์าพ ข้ึนมาอยา่งมากมาย มีการน าเอาเคร่ืองจกัรกลต่างๆเขา้
มาใชใ้นการพิมพ ์ท าใหก้ารพิมพมี์การ พฒันาไปอยา่งรวดเร็วในปัจจุบนั 

   การพิมพภ์าพมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัดงัน้ี 
1. แม่พิมพ ์เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในการพิมพ ์
2. วสัดุท่ีใชพ้ิมพล์งไป 
3. สีท่ีใชใ้นการพิมพ ์
4. ผูพ้ิมพ ์

  2. ประยุกต์ศิลป์ ไดแ้ก่ 
   มัณฑนศิลป์ 

   เป็นงานศิลปะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบเพื่อการตกแต่ง ส่ิงต่าง ๆ ให้เกิดความ
สวยงามและเหมาะสมกบัประโยชน์ใชส้อยมากข้ึน ไดแ้ก่ การจดัตกแต่งภายในบา้น อาคาร สถานท่ีต่าง ๆ 
การตกแต่งภายนอก การจดัสวน การจดันิทรรศการ การจดับอร์ด ป้ายนิเทศ การจดัแสดงสินค้า  
การแต่งกาย การแต่งหน้า การตกแต่งร้านค้า เป็นต้น ผู ้สร้างสรรค์งาน เรียนว่า มัณฑนากร 
(Decorator) 
   อุตสาหกรรมศิลป์ 

   เป็นงานศิลปะท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบเพื่อการผลิต ผลิตภัณฑ์ (Product) 
ส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ให้สวยงามและเหมาะสมกบัประโยชน์ใชส้อยมากข้ึน ดว้ยวิธีการในระบบ
อุตสาหกรรม ซ่ึงมีการท างานเป็นระบบ เป็นขั้นตอน มีมาตรฐาน มีการใช้เคร่ืองจกัรกลเขา้ช่วย            
ท  าให้ตน้ทุนต ่า ผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ไดแ้ก่ เคร่ืองยนต ์เคร่ืองจกัรกล เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เคร่ืองอิเลคโทรนิค 
เฟอร์นิเจอร์ สุขภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองอุปโภค บริโภคต่าง ๆ 
ตลอดจนถึงภาชนะบรรจุผลิตภณัฑต่์าง ๆ ดว้ย  

   ผูส้ร้างสรรคง์าน เรียกวา่ นกัออกแบบ (Designer) 
   พาณชิย์ศิลป์ 

   เป็นงานศิลปะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบเพื่อสนบัสนุนกิจการคา้ และการบริการ 
เพื่อให้ประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย ได้แก่ การออกแบบเคร่ืองหมายการค้า การออกแบบ
ส่ิงพิมพ ์การออกแบบโฆษณา การออกแบบฉลากสินคา้ การออกแบบจดัแสดงสินคา้ ฯลฯ 
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   การออกแบบ 
   การถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงาน ท่ีผูอ่ื้นสามารถมองเห็น รับรู้ 

หรือสัมผสัได้ เพื ่อให้มีความเข ้าใจในผลงานร่วมก ันความส าค ัญของการออกแบบ มีอยู ่          
หลายประการ กล่าวคือ 

1. ในแง่ของการวางแผนการการท างาน งานออกแบบจะช่วยให้การท างาน
เป็นไปตามขั้ นตอน อย่างเหมาะสม และประหยัดเวลา ดังนั้ นอาจถือว่าการออกแบบ คือ               
การวางแผนการท างานก็ได ้

2. ในแง่ของการน าเสนอผลงาน  ผลงานออกแบบจะช่วยให ้ผู ้เก่ียวข้อง           
มีความเขา้ใจตรงกนัอยา่งชดัเจน ดงันั้น ความส าคญัในดา้นน้ี คือ เป็นส่ือความหมายเพื่อความเขา้ใจ
ระหวา่งกนั 

3. เป็นส่ิงท่ีอธิบายรายละเอียดเก่ียวกับงาน งานบางประเภทอาจมีรายละเอียด
มากมายซบัซ้อน ผลงานออกแบบจะช่วยให้ผูเ้ก่ียวขอ้ง และผูพ้บเห็นมีความเขา้ใจท่ีชดัเจนข้ึนหรือ
อาจกล่าวไดว้า่ ผลงานออกแบบ คือ ตวัแทนความคิดของผูอ้อกแบบไดท้ั้งหมด 

4. แบบ จะมีความส าคญัอย่างท่ีสุด ในกรณีท่ี นักออกแบบกบัผูส้ร้างงานหรือ
ผูผ้ลิตเป็นคนละคนกนั เช่น สถาปนิกกบัช่างก่อสร้าง นกัออกแบบกบัผูผ้ลิตในโรงงานหรือถา้จะ
เปรียบไปแลว้ นกัออกแบบก็เหมือนกบัคนเขียนบทละครนัน่เอง 
   แบบ เป็นผลงานจากการออกแบบ เป็นส่ิงท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรคแ์ละฝีมือ
ของนกัออกแบบ แบบมีอยูห่ลายลกัษณะ ดงัน้ี คือ 

1. เป็นภาพวาดลายเส้น (drawing) ภาพระบายสี (Painting) ภาพถ่าย (Pictures) 
หรือแบบร่าง (Sketch) แบบท่ีมีรายละเอียด (Draft) เช่น แบบก่อสร้าง ภาพพิมพ์ (Printing) ฯลฯ 
ภาพต่าง ๆ ใชแ้สดงรูปลกัษณะของงาน หรือแสดงรายละเอียดต่าง ๆเก่ียวกบังาน ท่ีเป็น 2 มิติ 

2. เป็นแบบจ าลอง (Model) หรือของจริง เป็นแบบอีกประเภทหน่ึงท่ีใช้แสดง
รายละเอียดของงานไดช้ดัเจนกวา่ภาพต่าง ๆ เน่ืองจากมีลกัษณะเป็น 3 มิติ ท าให้สามารถเขา้ใจใน
ผลงานไดดี้กวา่ นอกจากน้ี แบบจ าลองบางประเภทยงัใชง้านไดเ้หมือนของจริงอีกดว้ยจึงสมารถใช้
ในการทดลอง และทดสอบการท างาน เพื่อหาขอ้บกพร่องได ้
   Chomoy Dongco (2014) ไดก้ล่าววา่ ประเภทของศิลปะแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ 
2 ประเภท ดงัน้ี 
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1. วจิิตรศิลป์ (Fine Art)  
     คือ ศิลปะท่ีอ านวยประโยชน์ทางใจ ท่ี มุ่งเน้นความงดงาม และความพึงพอใจ 

มากกว่า ประโยชน์ใช้สอย หรือส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างสรรค์ข้ึน เพื่อตอบสนองความตอ้งการ ทางด้าน
จิตใจ และอารมณ์ เป็นส าคญั แบ่งออกเป็น 6 แขนง คือ 

1.1 จิตรกรรม (Painting) คือผลงานศิลปะต่างๆ 
      ท่ีเป็นรูปแบบ 2 มิติโดยใชก้รรมวิธี เช่น การเขียน การวาด หรือการระบายสี 

ลงบนวสัดุต่างๆ เช่นกระดาษ ผา้ ก าแพง ฯลฯ เพื่อใหเ้กิดความงามและสามารถส่ือสารแนวความคิด 
อารมณ์ ความรู้สึกของศิลปินออกมาได้ โดยสามารถใช้ตัวกลางหรือส่ือกลาง (medium) ต่างๆ          
มาเป็นตวัจดัการกบัผลงานให้ออกมาใน ลกัษณะท่ีแตกต่างกนั เช่น สีน ้ า สีฝุ่ น สีน ้ ามนั สีอะคริลิก 
หรือแมก้ระทัง่สีสเปรย ์

1.2 ประติมากรรม (Sculpture) เป็นผลงานศิลปะท่ีแสดงออก ด้วยการสร้าง
รูปทรง 3 มิติ มีปริมาตร มีน ้ าหนัก และกินเน้ือท่ีใน อากาศโดยการใช้วสัดุชนิดต่างๆ วสัดุท่ีใช้
ส ร้างสรรค์ งานประติมากรรม จะเป็นตัวก าหนดวิธีการสร้างผลงาน ความงามของงาน
ประติมากรรม เกิดจากการแสงและเงา ท่ีเกิดข้ึนในผลงาน การสร้าง 

1.3 สถาปัตยกรรม (Architectue) เป็นผลงานศิลปะ ที ่แสดงออกด้วย      
การก่อสร้างส่ิงก่อสร้าง อาคาร ท่ีอยูอ่าศยัต่างๆ การวางผงัเมือง การจดัผงับริเวณการตกแต่งอาคาร 
การออก แบบก่อสร้าง ซ่ึงเป็นงานศิลปะ ท่ีมีขนาดใหญ่ตอ้งใชผู้ส้ร้างงาน จ านวนมาก และเป็นงานศิลปะ
ท่ีมีอายุยืนยาว สถาปัตยกรรม เป็นวิธีการจดัสรรบริเวณที่ว่างให้เกิดประโยชน์ใช้สอยตาม 
ความตอ้งการ 

1.4 วรรณกรรม (Literature) เป็นผลงานศิลปะท่ี แสดงออกด้วยการใช้ภาษาเพื่อ 
การส่ือสารเร่ืองราว ให้เขา้ใจระหวา่งมนุษย ์ภาษาเป็นส่ิงท่ีมนุษยคิ์ดคน้ และสร้างสรรค ์ข้ึนเพื่อใช้
ส่ือความหมายเร่ืองราวต่างๆ ภาษาท่ีมนุษยใ์ช้ใน การส่ือสารไดแ้ก่ ภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษา
ท่าทาง ความงาม หรือศิลปะในการใชภ้าษาข้ึนอยูก่บั การใชภ้าษาให้ถูกตอ้ง ชดัเจน และเหมาะสม
กบัเวลา โอกาส และบุคคล 

1.5 ดุริยางคศิลป์ หรือดนตรี (Musical Arts) เป็นผลงานศิลปะท่ีแสดงออกดว้ย
การใชเ้สียง การจดัจงัหวะ และท่วงท านองของเสียงดว้ยการเล่นดนตรี และการขบัร้อง เพลงท่ีมีผล
ต่ออารมณ์ และจิตใจของมนุษย ์

1.6 ศิลปะการแสดง (Performing Arts) เป็นการส่ือสาร อย่างหน่ึงระหว่าง
มนุษย ์ดว้ยการใชค้  าพดูถ่ายทอดความคิด และศิลปะของการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก  



  34 

      ศิลปะการแสดงจึงเปรียบเสมือนเป็นเคร่ืองมือท่ีมนุษยเ์ราใชเ้ป็นตวักลาง
ในการเช่ือมโยงอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดของตน เพื่อถ่ายทอดให้บุคคลอ่ืนไดเ้ขา้ใจรับรู้ถึงส่ิงท่ี
ตนตอ้งการจะแสดงออก การแสดงถือเป็นศิลปะของการส่ือสารท่ีปรากฏภาพเป็นรูปธรรม 
   2. ประยุกต์ศิลป์ (Applied Art) 

     คือ ศิลปะท่ีอ านวยประโยชน์ทางกายมุ่งเนน้ประโยชน์ทางการใชส้อยมากกวา่
ความงาม หรือส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างสรรค์ข้ึน เพื่อตอบสนองความตอ้งการ ทางร่างกาย แบ่งออกเป็น              
5 แขนง คือ 

2.1 พาณิชยศิ์ลป์ (Commercial Art) เป็นงานศิลปะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ ออกแบบ
เพื ่อสน ับสนุนกิจการคา้ และการบริการ เพื ่อให ้ประสบผลส าเร็จตาม จุดมุ่งหมายได้แก่           
การออกแบบเคร่ืองหมายการคา้ การออกแบบส่ิงพิมพ ์การออกแบบโฆษณา การออกแบบฉลากสินคา้ 
การออกแบบจดัแสดงสินคา้  

      ร้าน “ช็อคโกแลตวิลล์” ร้านอาหารสวยสไตล์ยุโรป ท่ีเน้นคอนเซ็ปต ์
“Dining In The Park”  

      เคร่ืองดูดฝุ่ นจากกระดาษ “Cardboard Vacuum Cleaner”  โดยผลงาน 
การออกแบบของ Jake Tyler ซ่ึงตวัเคร่ืองจะผลิตมาจากกล่องกระดาษ ลูกฟูกพร้อมลายกราฟฟิค 
สุดสวยเหมาะส าหรับทุกบา้นท่ีมีหวัใจรักส่ิงแวดลอ้ม 

      “กลุ่มหัตถศิลป์ล ้านนาวดัศรีสุพรรณ” เกิด ข้ึนจากการรวมตวัของ            
ช่างภูมิปัญญา ชาวบา้นหตัถกรรมเคร่ืองเงิน ในโอกาสจดังานมรดกลา้นนาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 500 ปี 
วดัศรีสุพรรณ ถนนววัลาย อ าเภอเมืองเชียงใหม่ เม่ือ พ.ศ. 2543 พระครูพิทกัษ์สุทธิคุณ เจา้อาวาส 
และคณะกรรมการวดัศรีสุพรรณไดร้วบรวมช่างพื้นบา้นและอนุญาตพื้นท่ี ภายในวดัเป็นท่ีท าการกลุ่ม 
ใหก้ารสนบัสนุนในการจดัตั้งและด าเนินกิจกรรมกลุ่ม ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบนั 

2.2 มณัฑนศิลป์ (Decorative Art) เป็นงานศิลปะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ ออกแบบ
เพื่อการตกแต่งส่ิงต่างๆ ให้เกิดความสวยงามและเหมาะสม กบัประโยชน์ใช้สอยมากข้ึน ได้แก่            
การจดัตกแต่งภายในบา้น อาคาร สถานท่ีต่างๆ การตกแต่งภายนอก การจดัสวน การจดันิทรรศการ 
การจดับอร์ด ป้ายนิเทศ การจดัแสดงสินคา้ การแต่งกาย การแต่งหนา้ การตกแต่งร้านคา้ เป็นตน้ 

2.3 อุตส าหกรรม ศิล ป์  (Industrial Art) เป็ น งาน ศิลปะ ท่ี เก่ี ยวข้องกับ                         
การออกแบบ เพื่อการผลิต ผลิตภณัฑ ์(Product) ส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ ใหส้วยงามและเหมาะสม 

      กบัประโยชน์ใช้สอยมากข้ึนดว้ยวิธีการในระบบอุตสาหกรรม ซ่ึงมีการท างาน 
เป็นระบบ เป็นขั้นตอน มีมาตรฐาน มีการใช้เคร่ืองจกัรกลเขา้ช่วย ท าให้ตน้ทุนต ่า ผลิตภณัฑ์ต่างๆ 
ไดแ้ก่ เคร่ืองยนต ์เคร่ืองจกัรกล เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เคร่ืองอิเลคโทรนิค เฟอร์นิเจอร์ สุขภณัฑ์ ครุภณัฑ ์
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เส้ือผ้า เคร่ืองประดับ เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองอุปโภค บริโภคต่างๆ ตลอดจนถึงภาชนะบรรจุ
ผลิตภณัฑต่์างๆ ดว้ย 

2.4 หตัถศิลป์ (Craft) คือ งานศิลปะท่ีน าไปใชใ้นงานหตัถกรรม โดยใชมื้อท าเป็น 
ส่วนใหญ่ มีมาตั้งแต่ยคุก่อนประวติัศาสตร์ เช่น เคร่ืองป้ันดินเผา งานแกะสลกัไม ้งานถกัทอ งานหวาย 
รวมถึงงานช่าง ๑๐ หมู่ของไทย 

2.5 การออกแบบ Design การออกแบบ หมายถึง การถ่ายทอดรูปแบบ    
จากความคิดออกมาเป็นผลงาน ท่ีผูอ่ื้นสามารถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผสัไดเ้พื่อให้มีความเขา้ใจใน
ผลงานร่วมกนัความส าคญัของการออกแบบ 

      ผลงานจิตรกรรมสีน ้ ามนั ชุด พุทธปัญญา เป็นผลงานพุทธศิลป์ท่ีศิลปิน 
สุเมธ กัลป์สุมาโส บรรจงสรรค์สร้างด้วยพลังใจท่ีศรัทธาในพุทธศาสนา ด้วยเทคนิคสีน ้ ามัน
ผสมผสานงานช่างสิบหมู่ และการลงรักปิดทองค าเปลว ท าใหผ้ลงานมีความขลงัศกัด์ิสิทธ์ิยิง่ 

      ผลงานภาพวาดบนฝาผนงั ของหมู่บา้นสายรุ้งแห่งน้ีตั้งอยู ่มหานครไถจง 
เป็นมหานครหน่ึงของสาธารณรัฐจีน โดยเร่ิมตน้ข้ึนเม่ือ หวง หยุง ฝู (Huang Yung-fu) ทหารผ่านศึก        
ท่ีได ้สร้างภาพวาดท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของภูมิทศัน์ทางวฒันธรรมท่ีสวยงาม และสร้างความมีชีวติ ชีวา
จากสีสันของภาพวาดท่ีเร่ิมจากบา้นหลงัหน่ึงไปสู่บา้นอีกหลายๆหลงั 

      เลอาโคอนัและบุตร หรือ กลุ่มเลอาโคอนั เป็นประติมากรรมหินอ่อน
ขนาดใหญ่ท่ีปัจจุบนั ตั้งแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์วาติกนัในนครรัฐวาติกนั ในประเทศอิตาลี สร้างโดย
ประติมากรสามคน จากเกาะโรดส์ ประติมากรรมช้ินน้ีเป็นภาพของ นกับวชโทรจนัเลอาโคอนัและ
บุตรอนัทิฟานทีส (Antiphantes) และ ไทมบ์ราเอียส (Thymbraeus) ถูกก าลงัถูกรัดโดยงูทะเล 

      ถ ้ าผาหยุนกัง (Yungang Grottoes) ประติมากรรมถ ้ าแกะสลักตั้งอยู่ห่าง
จากตวัเมืองตา้ถง ไปทางตะวนัตกราว 16 กิโลเมตร ถ ้ าผาไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทาง
วฒันธรรมในปี 2001 จากองค์การยูเนสโก สันนิษฐานกนัว่าหยุนกงัสือคู (Yungang Shiku) น่าจะ
เร่ิมมีการสร้างตั้งแต่สมยัราชวงศ์เว่ย และสร้างต่อเน่ืองมาจนถึงสมยัราชวงศ์ถงัซ่ึงเป็นยุคท่ี 
พุทธศาสนา เจริญสูงสุด 

      วดัร่องขุ่น เป็นวดัพุทธและวดัฮินดู ท่ีจังหวดัเชียงราย ออกแบบและ 
ก่อสร้างโดย เฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบนั วดัร่องขุ่นไดต้น้แบบการสร้าง
มาจาก วดัม่ิงเมือง ใน จงัหวดัน่าน 

       มัทนะพาธา เป็นบทละครพูดค าฉ ันท ์ 5 องก์ โดยพระบาทสมเด็จ       
พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว ทรงพระราชนิพนธ์ข้ึนทั้งหมดดว้ยพระองคเ์องโดยไม่ไดอิ้งเน้ือหามาจากท่ีอ่ืน 
ทรงพระราชนิพนธ์ทั้งเร่ิมและจบลงในปี พ.ศ. 2466 เล่าเร่ืองว่าด้วยต านานเก่ียวกบั ดอกกุหลาบ 
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และความเจ็บปวดจากความรัก มทันะพาธา เป็นวรรณคดีท่ีไดรั้บการยกย่อง จากวรรณคดีสโมสร
ในดา้นเป็นยอดบทละครพูดค าฉนัท ์และยงัไดรั้บเลือกให้เป็นหน่ึงใน หนงัสือดี 100 เล่มท่ีคนไทย
ควรอ่าน ประเภทบนัเทิงคดีอีกดว้ย 

      การแสดงเพลงศรีอยุธยา วงดุริยางค์สากลวิทยาลัยนาฏศิล ป์ (CDA 
Orchestra) สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ กระทรวงวฒันธรรม 

      ส่ีแผ่นดิน เดอะ มิวสิคลั วรรณกรรมช้ินเอกจาก ปลายปากกาของ ม.ร.ว.
คึกฤทธ์ิ ปราโมช สร้างสรรค์สู่อลงัการละครเวทีอนัยิ่งใหญ่ ‘ส่ีแผ่นดิน เดอะมิวสิคลั’ เร่ืองราว               
การเปล่ียนแปลงของประเทศ และความภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์ของคนไทยทุกยุคทุกสมยั 
ผา่นสายตาของ “แม่พลอย” สาวชาววงัผูมี้ชีวิตใน ช่วงรัชกาลท่ี 5 จนถึงรัชกาลท่ี 8…ชีวิตของเธอ
ผา่นเหตุการณ์ทั้งสุขและทุกข ์ตอ้งพบกบัความผนัผวนของครอบครัว จนถึงความผนัแปรของชาติ
บา้นเมือง 

      เป๊ปซ่ีเป็นบริษทัหน่ึง ท่ีมีการปรับเปล่ียนออกแบบโลโกห้ลายต่อหลายคร้ัง 
มาเป็นอนัดบัตน้ๆ เม่ือเทียบกบัสินคา้ในกลุ่มผลิตภณัฑ์เดียวกนั (Lifestyle Market) ท่ีเห็นชดัเจน 
เม่ือเทียบกบับริษทัโคก้ท่ีแทบจะไม่เปล่ียนโลโก ้ทั้งท่ีมีการด าเนินธุรกิจมาก่อนเป๊ปซ่ี โดยมีเหตุผล
ก็คือ เป็นการออกแบบโลโก้ใหม่ให้เขา้กบัสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา และในปัจุบนั   
เป๊ปซ่ีไดอ้อกแบบโลโกค้ร้ังล่าสุดในปี 2009 โดยมีลกัษณะท่ีตอบรับ กบักระแสโลกาภิวตัน์และ 
การเปล่ียนแปลงของโลกอยา่งชดัเจน 
  สามารถสรุป ประเภทของศิลปะ ไดด้งัน้ี 

  ประเภทของศิลปะ ออกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
1. วิจิตรศิลป์ (Fine Art) คือศิลปะท่ีอ านวยประโยชน์ทางใจ ท่ี มุ่งเน้นความงดงาม 

และความพึงพอใจ มากกว่าประโยชน์ใช้สอย หรือส่ิงที่มนุษยส์ร้างสรรค์ข้ึน เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการ ทางดา้นจิตใจ และอารมณ์ เป็นส าคญั แบ่งออกเป็น 6 แขนง คือ 

   1.1 จิตรกรรม(ภาพเขียน) 
   1.2 ประติมากรม(ภาพป้ัน) 
   1.3 สถาปัตยกรรม(งานก่อสร้าง) 
   1.4 วรรณกรรม(บทประพนัธ์) 
   1.5 ดุริยางศิลป์ หรือ ดนตรี (การขบัร้อง,การบรรเลง) 
   1.6 นาฏศิลป์ (การ่ายร า,การละคร) 
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2. ประยุกต์ศิลป์  (Applied Art) คือศิลปะท่ีอ านวยประโยชน์ทางกายมุ่ งเน้น
ประโยชน์ทางการใช้สอยมากกว่าความงาม หรือส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างสรรค์ข้ึน เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการ ทางร่างกาย แบ่งออกเป็น 5 แขนง คือ 

2.1 พาณิชยศิ์ลป์ (ศิลปะเพื่อประโยชน์ทางการคา้) 
2.2 มณัฑนศิลป์ (ศิลปะการตกแต่ง) 
2.3 อุตสาหกรรมศิลป์ (ศิลปะออกแบบผลิตภณัฑ)์ 
2.4 หตัถศิลป์ (ศิลปะท่ีใชฝี้มือ) 
2.5 การออกแบบ (การถ่ายทอดรูปแบบ จากความคิดออกมาเป็นผลงาน ท่ีผูอ่ื้น

สามารถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผสัได)้ 
3. องค์ประกอบของศิลปะ 

  Kanlaya Roduphek (ม.ป.ป) ไดก้ล่าววา่ องคป์ระกอบพื้นฐานดา้นรูปธรรมของศิลปะ 
คือส่ิงท่ีแสดงแนวคิดเก่ียวกบั เน้ือหาและเร่ืองราวของศิลปินให้เห็นหรือรับรู้ผ่านผลงานศิลปะ 
ประกอบดว้ย เอกภาพ ดุลยภาพ และจุดเด่น 

1. เอกภาพ    คือการน าองค์ประกอบของศิลปะมาจดัเขา้ด้วยกนัให้แต่ละหน่วยมี
ความสัมพนัธ์ เก่ียวข้องซ่ึงกันและกัน  ประสานกลมกลืนเกิดเป็นผลรวมท่ีแบ่งแยกไม่ได้ โดย
ถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะดว้ยกระบวนการศิลปะ 

2. ดุลยภาพ   คือการน าองค์ประกอบของศิลปะมาจดัเขา้ดว้ยกนัให้เกิดความเท่ากนั
หรือสมดุล โดยมีเส้นแกนสมมุติ 2 เส้น เป็นตวัก าหนดดุลยภาพเส้นแกนสมมุติจะท าหนา้ท่ีแบ่งภาพ
ออกเป็นด้านซ้ายและด้านขวา หรือด้านบนและด้านล่าง เพื่อให้ผลงานศิลปะท่ีปรากฏเกิด            
ความสมดุลในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง เช่นแบบซา้ยขวาเหมือนกนัและแบบซา้ย ขวา ไม่เหมือนกนั 

3. จุดเด่น    คือ ส่วนท่ีส าคญัในภาพ มีความชดัเจนสะดุดตาเป็นแห่งแรก รับรู้ไดด้ว้ย
การมองผลงานท่ีส าเร็จแลว้ จุดเด่นจะมีลกัษณะการมีอ านาจ ตระหง่าน ชดัเจนกวา่ส่วนอ่ืนทั้งหมด 
โดยเกิดจากการเน้นให้เด่นในลักษณะใดลักษณะหน่ึง เช่น จุดเด่นท่ีมีความเด่นชัด หรือจุดเด่น         
ท่ีแยกตวัออกไปใหเ้ด่น 

  ธงชยั  รักปทุม (2551) ไดก้ล่าววา่  
  องค์ประกอบศิลป์ เป็นทฤษฎีแห่งองค์ประกอบ หรือกฎเกณฑ์ของเอกภาพ           

เป็นกฎเกณฑ์เพื่อการประกอบกนั การจดัระเบียบ หรือการประสานกนัของทศันธาตุ เป็นส่ิงใหม่        
ท่ีมีความหมายในตวัเอง ซ่ึงประกอบดว้ย เอกภาพ ความสมดุลหรือดุลยภาพ และสัดส่วน 
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1. เอกภาพ (Unity) คือ ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ความกลมกลืนเขา้กนัได ้ซ่ึงเกิด
จากการเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัของส่วนต่างๆ ในทางศิลปะค าวา่ เอกภาพ หมายถึง การประสานหรือ
การจดัระเบียบของส่วนต่างๆ ใหเ้กิดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัข้ึน 

  การออกแบบเพื่อการสร้างสรรคง์านศิลปะจะตอ้งค านึงถึงเอกภาพ เพื่อให้ผลงานเกิด
ความสมบูรณ์มีชีวติชีวา มีพลงัเร้าอารมณ์ ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัในการสร้างสรรคผ์ลงาน 

  เอกภาพประกอบดว้ยกฎหลกั 2 ประการ คือ  
1. การขดัแยง้ (Opposition) เป็นลกัษณะของการไม่ประสานสัมพนัธ์กนัของขนาด 

ทิศทาง ท่ีวา่ง เส้น สี พื้นผวิ แต่เม่ือน ามาประกอบกนัจะท าใหเ้กิดผลงานท่ีมีเอกภาพ  
2. การประสาน (Transition) คือการท าใหเ้กิดความกลมกลืน เป็นการช่วยลดความขดัแยง้ 

ท าใหคู้่สีความขดัแยง้กลมกลืนเขา้หากนั 
  กฎรองของเอกภาพ มี 4 ประการ คือ 

1. ความเด่น ในธรรมชาติหรืองานศิลปะจะตอ้งมีบางส่ิงที่เด่นเป็นเอกภาพ และ
บางส่ิงท่ีเป็นรอง เพื่อเน้นความเด่นนั้น เช่น ดอกไมม้ีสีสันรูปทรงต่างจากใบหรือก่ิงกา้นเพื่อเน้น
จุดสนใจ ดอกไมจึ้งเป็นความเด่นของตน้ไม ้

2. การเปล่ียนแปร การเปล่ียนแปรของหน่วยท่ีเหมือนกนัหรือซ ้ ากนัจะช่วยเร้าหรือ
กระตุ้นความสนใจ เช่น ทอ้งฟ้ามีสี เหมือนกนั แต่สีสนจะแตกต่างไปตามสภาพของแสง-เงา 
ความเขม้-สวา่ง ของแต่ละจุด ดงันั้นสีฟ้าของทอ้งฟ้าจึงเป็นความเหมือนท่ีแตกต่าง 

3. ความสมดุลหรือดุลยภาพ (Balance) ในทางศิลปะหมายถึง ความประสาน
กลมกลืน ความลงตวัเหมาะพอดีของส่วนต่างๆ ความสมดุลมี 2 แบบ คือ 

3.1 ความสมดุลแบบสมมาตร เป็นการสมดุลแบบ 2 ขา้งเท่ากนั เหมือนกนั 
3.2 ความสมดุลแบบอสมมาตร เป็นการสมดุลแบบ 2 ขา้งไม่เท่ากนั ไม่เหมือนกนั 

4. สัดส่วน (Proportion) การจดัการทศันธาตุให้สัมพนัธ์กนัและมีความสมส่วนกนั
ของขนาดของรูปทรงและระหวา่งรูปทรงกบัพื้นท่ี รวมถึงความสมส่วนหรืออตัราส่วนท่ีเหมาะสม
ของทศันธาตุ 

  สามารถสรุป องคป์ระกอบของศิลปะ ไดด้งัน้ี 
  องคป์ระกอบพื้นฐานศิลปะ คือส่ิงท่ีแสดงแนวคิดเก่ียวกบั เน้ือหาและเร่ืองราวของ

ศิลปินใหเ้ห็นหรือรับรู้ผา่นผลงานศิลปะ ประกอบดว้ย เอกภาพ ดุลยภาพ และจุดเด่น 
1. เอกภาพ คือการน าองค์ประกอบของศิลปะมาจดัเข้าด้วยกันให้แต่ละหน่วยมี

ความสัมพนัธ์ เกี่ยวขอ้งซ่ึงกนัและกนั  ประสานกลมกลืนเกิดเป็นผลรวมท่ีแบ่งแยกไม่ได ้              
โดยถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะดว้ยกระบวนการศิลปะ 
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2. ดุลยภาพ   คือการน าองคป์ระกอบของศิลปะมาจดัเขา้ดว้ยกนัให้เกิดความเท่ากนั
หรือสมดุล ความประสานกลมกลืน ความลงตวัเหมาะพอดีของส่วนต่างๆ เพื่อให้ผลงานศิลปะท่ี
ปรากฏเกิดความสมดุลในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง  

3. จุดเด่น    คือ ส่วนท่ีส าคญัในภาพ มีความชดัเจนสะดุดตาเป็นแห่งแรก รับรู้ไดด้ว้ย
การมองผลงานท่ีส าเร็จแลว้ จุดเด่นจะมีลกัษณะการมีอ านาจ ตระหง่าน ชดัเจนกวา่ส่วนอ่ืนทั้งหมด 
โดยเกิดจากการเนน้ใหเ้ด่นในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 
 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 รัชดาภรณ์  เกิดแพร (2552) ได้ศึกษาการพฒันาระบบจดัเก็บขอ้มูลลายสักเพื่อพิสูจน์
เอกลกัษณ์บุคคล โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและรวบรวมการสักท่ีมีแบบแผนในลกัษณะการสัก
ยนัต์ของผู ้ต้องขังและพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลลายสัก เพื่อน าโปรแกรมฐานข้อมูลไป
ประยุกต์ใช้งานร่วมกบัฐานขอ้มูลอาชญากรรมในการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคล ไดศึ้กษาจากกลุ่ม
ตวัอย่างผูต้อ้งขงัที่ให้ความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยใชแ้บบสอบถามและการถ่ายภาพ
รอยสักแลว้น าขอ้มูลมาจดัเก็บในโปรแกรมฐานขอ้มูลท่ีพฒันาข้ึนมาพร้อมกบัการสร้างเวบ็แอพพริเคชัน่ 
Tattoo Database ข้ึนมาเพื่อให้ความสะดวกในการประเมินผล ผลการวิจยัพบวา่ขอ้มูลวิจยัท่ีผูว้ิจยั
จดัท าข้ึนช่วยอ านวยความสะดวกและเอ้ือต่อการท างานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจในการสืบสวน
สอบสวนหาตวัผูก้ระท าความผดิไดดี้ 
 อนุสรณ์ สวสัดี (2551) ไดศึ้กษาการพฒันาระบบจดัเก็บขอ้มูลภาคสนามดว้ยคอมพิวเตอร์
ชนิดพกพา โดยมีจุดมุ่งหมายในการท าวิจยัน้ีสองประการ ประการแรกเพื่อพฒันาระบบจดัเก็บ
ขอ้มูลภาคสนามโดยทัว่ไป ท่ีสามารถใช้งานไดจ้ริง โดยออกแบบระบบให้สามารถใช้งานไดจ้ริง
และสามารถตรวจทานความถูกตอ้งไดอ้ยา่งแม่นย  า ประการสองสามารถเรียกใชง้านภาพดาวเทียม
ความละเอียดสูง เพื่อให้เข้าถึงพื้นท่ีเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ผลการวิจยั สามารถพฒันาระบบ               
ท่ีเหมาะสมกับการน ามาใช้ในงานเก็บข้อมูลภาคสนาม และได้น าวิธีการส่งข้อมูลท่ีพฒันาข้ึน                    
ไปสร้างระบบจดัเก็บขอ้มูลภาคสนามท่ีสามารถใชไ้ดจ้ริง 
 ผกาพนัธ์  กิจรัตนี  (2555)  ได้ศึกษาการพฒันาระบบการจดัเก็บรายได้ของเทศบาล
ต าบลบางไทร อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพปัญหาระบบ            
การจดัเก็บรายได ้และเพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาระบบการจดัเก็บรายไดข้องเทศบาลต าบลบางไทร 
อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัเก็บรายไดข้องเทศบาล โดยใช้แบบสัมภาษณ์ และขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ดว้ยสถิติพรรณนา 
และวิเคราะห์เน้ือหา ผลการศึกษาพบว่าการพฒันาระบบการจดัเก็บรายไดช่้วยเพิ่มประสิทธิภาพ
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และเร่งรัดพัฒนารายได้ ท าให้มีการปฏิบัติตามแผนงานและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ได้ และ                 
ช่วยสามารถท าใหจ้ดัเก็บภาษีไดม้ากข้ึนดว้ย 
 น ้ าริน  วุฒิวรรณ  (2559) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบการจัดเก็บและป้อนช้ินงาน                      
สู่กระบวนการผลิตน้ีถูกพฒันาข้ึนมาเพื่อให้พนักงานป้อนงานก่อนท่ีงานนั้นจะหมดซ่ึงท าให้
สายการผลิตตอ้งหยดุท างาน ซ่ึงการหยดุชะงกัของสายการผลิต มาจากหลายสาเหตุ เช่น ช้ินงานขาด
ความต่อเน่ือง อุปกรณ์เสียหาย หากระบบบริหารจดัการไม่ดีปัญหาสายการผลิตหยดุชะงกัเน่ืองจาก
ช้ินงานขาดความต่อเน่ืองจะเกิดข้ึนไดง่้าย จากผลการวิจยั ระบบบาร์โคด้ และแท็บเล็ตถูกน ามาใช้
เป็นเค ร่ืองมือในการเพิ่ มประสิทธิภาพในการท างาน  ช่วยให้การท างานแม่นย  า รวดเร็ว                      
การหยุดชะงกัของสายการผลิตเน่ืองจากขาดช้ินงานก็ลดลงและยงัช่วยเพิ่มการผลิตไดม้ากกวา่เดิม
อีกดว้ย 
 Takemura T and others (2005) ได้ศึกษาการพฒันาระบบจดัเก็บและเรียกคน้ขอ้มูลท่ีมี
ประสิทธิภาพดว้ยเทคโนโลยีตวัแทน-ส าหรับโรคติดเช้ือ เน่ืองจากมีขอ้มูลมากมายอยูใ่นฐานขอ้มูล 
จึงท าให้ไม่สามารถเรียกขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและใหม่ล่าสุดมาใช้ได ้ผูว้ิจยัตอ้งการได้รับขอ้มูลเฉพาะ               
ท่ี เป็นประโยชน์  และรวดเร็วจึงได้พัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลส าหรับโรคติดเช้ือโดยเฉพาะ              
ในการพฒันาระบบมีเทคโนโลยีส าหรับเขตขอ้มูลของโรคติดเช้ือเพื่อการป้องกนัไม่ให้เกิดกระจาย
ของโรคและข้อมูลน้ีจะต้องแจ้งให้ทราบตามก าหนดเวลา ต้องได้ข้อมูลใหม่ล่าสุดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จากการวิจยัน้ีพบว่าการพฒันาระบบช่วยดึงขอ้มูลท่ีเราพฒันาไดอ้ย่างง่ายดาย และ
ไดรั้บผลลพัธ์ท่ีใหม่และแม่นย  า 
 Inez Raharjo and others (2016) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ
โตต้อบท่ีใชง้านง่ายและโตต้อบส าหรับโรคอมัพาตสมอง โรคอมัพาตสมองหรือสมองพิการ (ซีพี) 
เป็นโรคท่ีเกิดข้ึนในวยัเด็กและตอ้งมีการทดสอบหลายคร้ังเพื่อประเมินความสามารถทางร่างกาย
และจิตใจของผูป่้วย ในปัจจุบนัระบบการเก็บบนัทึกขอ้มูลทางการแพทยท่ี์ใช้ส าหรับซีพีเป็นเร่ือง
ทัว่ไปใชง้านยากและมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดขอ้ผิดพลาดไดง่้าย และไม่สามารถดึงขอ้มูลไดอ้ยา่งง่ายดาย 
ซ่ึงจะท าให้การวิเคราะห์ขอ้มูลผิดพลาดได้ ฉะนั้นผูว้ิจยัจึงได้ท าการพฒันาระบบ ออกแบบ และ
สร้างต้นแบบฐานข้อมูลด้วยส่วนติดต่อผูใ้ช้แบบกราฟิกท่ีมุ่งสู่การวิจัยทางคลินิกโดยเฉพาะ 
แพลตฟอร์มท่ีมี MySQL และ Java framework มีความน่าเช่ือถือปลอดภยัและสามารถรวมเขา้กบั
ภาษาโปรแกรมอ่ืน ๆ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างง่ายดายเช่น MATLAB ฐานข้อมูลน้ีมี              
การออกแบบ GUI เป็นเคร่ืองมือท่ีมีแนวโน้มส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูลและสามารถน ามาใช ้   
ในหลาย  ๆดา้น ท าให้สามารถจดัเก็บขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์จากขอ้มูลจ านวนมหาศาลท่ีเก็บรวบรวมได้
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บทที ่3  

วธีิการด าเนินการวจัิย 
 
 การศึกษ าวิจ ัย เ ร่ือง  ก ารพ ัฒนาระบบจ ัด เก ็บข ้อมูลผลงาน ศิลปะ กรณีศึกษา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ผู ้วิจ ัยได้ก าหนดขอบเขตและขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
ดงัต่อไปน้ี  

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  

  3.1 แบบสัมภาษณ์ความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ 
  3.2  แบบประเมินเน้ือหาและการออกแบบระบบ 
  3.3  ระบบจดัเก็บขอ้มูล 
  3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบ 

4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
1. ประชากร 

  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาการพฒันาระบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษา
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ   

1.1 ผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป โดยมีจ านวนผูเ้ขา้ชม 40,619 คน ต่อปี 
หรือเฉล่ียวนัละ 111 คนต่อวนั (พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป, สถิติผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 
หอศิลป ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2539-2545)   

1.2 เจา้หนา้ท่ีของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป จ านวน  25  คน 
  เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการผสมผสานโดยใชว้ิธีการในการวิจยั 2 วิธี  คือ การวจิยั
เชิงปริมาณซ่ึงใช้แบบสอบถาม และการวิจยัเชิงคุณภาพซ่ึงใช้การสัมภาษณ์ ดงันั้นกลุ่มตวัอย่าง
ประกอบดว้ย 2 กลุ่ม  ดงัน้ี 
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  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้การวิจยัเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้
งานระบบและแบบประเมินเน้ือหาและการออกแบบระบบการพฒันาระบบจดัเก็บขอ้มูลผลงาน
ศิลปะ กรณีศึกษาพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่   

1. ผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป)   โดยการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ
บงัเอิญ (Accidental sampling)   จ  านวน  50  คน 

2. เจา้หนา้ท่ีของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป โดยการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)  ซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีฝ่ายวชิาการ จ านวน  3  คน 

1.2 กลุ่มตวัอยา่ง 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีท่ีใช้การวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ เพื่อศึกษา

การศึกษาแนวทางความต้องการของผูใ้ช้ระบบจดัเก็บข้อมูลผลงานศิลปะ จะใช้การเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยแบ่งผูเ้ขา้ร่วมการสัมภาษณ์เป็น 2 กลุ่ม ประกอบดว้ย 

  กลุ่มท่ี 1  ผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป จ านวน  20  คน    
  กลุ่มท่ี 2  เจา้หนา้ท่ีฝ่ายวชิาการพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป จ านวน 3  คน  

 
ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
 การศึกษาวิจยัการพฒันาระบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษาพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป ส าหรับตวัแปรท่ีศึกษาประกอบดว้ย  

1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่  ปัจจยัส่วนบุคคลของผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 
และปัจจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ต่อการใช้งานระบบ
โดยแบ่งออกเป็น 

1.1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ไดแ้ก่ 
                   1.1.1 เพศ  
                   1.1.2 อาย ุ  
                   1.1.3 สถานภาพ  

1.2 ปัจจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ต่อการใชง้าน 
ไดแ้ก่  

1.2.1 สถานท่ีท่ีผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ใชง้านบ่อยท่ีสุด  
1.2.2 ระยะเวลาท่ีใชง้านเวบ็ไซต ์
1.2.3 ช่วงเวลาใดท่ีผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เปิดรับส่ือออนไลน์

เป็นประจ า 
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1.2.4 จ านวนคร้ังท่ีผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เปิดรับส่ือออนไลน์
ต่อสัปดาห์  
                2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  ความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษา 
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ไดแ้ก่ 

2.1 ดา้นการรับรู้ความง่ายการใชง้าน  
2.2 ดา้นการรับรู้ประโยชน์    
2.3 ดา้นอิทธิพลทางสังคม  
2.4 ดา้นทศันคติต่อการใชง้าน  
2.5 ดา้นความตั้งใจใชง้าน 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือในการวจิยัคร้ังน้ีประกอบไปดว้ย 

1. แบบสัมภาษณ์ความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ 
2. แบบประเมินเน้ือหาและการออกแบบระบบ 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบ 
4. ระบบจดัเก็บขอ้มูล 
 
1. แบบสัมภาษณ์ความต้องการของผู้ใช้ระบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษา

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป แบบปลายเปิด ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
โดยค าถามจะถูกก าหนดประเด็นท่ีแตกต่างกนัออกไปตามกลุ่มผูใ้ช้งาน จากนั้นน าไปให้อาจารยท่ี์
ปรึกษาตรวจสอบ เม่ือผา่นความเห็นชอบแลว้ จึงน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือสัมภาษณ์ผูใ้ชง้าน 

1.1 การสร้างแบบสัมภาษณ์ความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ 
1. ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องเพื่อดูโครงสร้างการออกแบบ

สัมภาษณ์ 
2. สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยแยกประเด็นตามผูใ้ช้ และผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้ง ได้แก่ ผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป และเจ้าหน้าท่ีของพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป 

3. น าแบบสัมภาษณ์ไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบคุณภาพ ความถูกตอ้ง และ
ความเหมาะสมของค าถาม เพื่อใหค้รอบคลุมกบัเน้ือหาการสัมภาษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบ
จดัเก็บขอ้มูล 
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4. ปรับแกต้ามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา และน าแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์
ดว้ยวิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล (In-depth interview) ตามผูใ้ช้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่
เจา้หนา้ท่ีของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป โดยเป็นเจา้หนา้ท่ีสายวิชาการท่ีท างานเก่ียวขอ้งกบั
นิทรรศการโดยตรงจ านวน 3 คน และผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป จ านวน 20 คน  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

           ไม่เห็นชอบ 

 
       
     
                                   เห็นชอบ 

 
 
 

 
ภาพท่ี 3  แสดงขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
 

2. แบบประเมินเนื้อหาและการออกแบบระบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษา
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 

2.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินระบบจดัเก็บข้อมูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษา
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลปและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อดูโครงสร้างการออกแบบ
แบบประเมินเน้ือหาและการออกแบบระบบ 

ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือดูโครงสร้างการออกแบบสมัภาษณ์ 

สร้างแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยแยกประเด็นตามผูใ้ช ้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูเ้ขา้ชม
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป และเจา้หนา้ท่ีของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 

น าแบบสมัภาษณ์ไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบคุณภาพ ความถูกตอ้ง และความเหมาะสมของค าถาม  
เพ่ือใหค้รอบคลุมกบัเน้ือหาการสมัภาษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบจดัเก็บขอ้มูล 

อาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณา ปรับปรุงแก้ไข 

ปรับแกต้ามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา และน าแบบสมัภาษณ์ไปสมัภาษณ์ดว้ยวธีิสมัภาษณ์แบบเจาะลึก
รายบุคคล (In-depth interview) ตามผูใ้ชแ้ละผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
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2.2 สร้างแบบประเมินเน้ือหาและการออกแบบระบบ โดยผูว้จิยัออกแบบค าถาม แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ประกอบไปดว้ย ตอนท่ี 1 ดา้นการออกแบบระบบ ตอนท่ี 2 ดา้นเน้ือหา ตอนท่ี 3 
ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

2.3 น าร่างแบบประเมินเน้ือหาและการออกแบบระบบให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและเหมาะสมของขอ้ค าถาม  

2.4 ปรับแกต้ามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา แลว้จึงน าแบบประเมินเน้ือหาและ
การออกแบบระบบ ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญด้านคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 ท่าน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นศิลปะ
จ านวน 3 ท่าน ประเมินเน้ือหาและการออกแบบระบบ และสรุปผลการประเมินเน้ือหาและการ
ออกแบบระบบ เพื่อน าไปแกไ้ขและใชใ้นการจดัท าระบบต่อไป 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
        ไม่เห็นชอบ 

 
 
 
     เห็นชอบ 

 
 
 

 
ภาพท่ี 4  แสดงขั้นตอนการสร้างแบบประเมินระบบจดัเก็บข้อมูลผลงานศิลปะ  

กรณีศึกษา พิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 

ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินระบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษาพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 
และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือดูโครงสร้างการออกแบบแบบประเมินเน้ือหาและการออกแบบระบบ 

สร้างแบบประเมินเน้ือหาและการออกแบบระบบ โดยผูวิ้จยัออกแบบค าถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน  

น าร่างแบบประเมินเน้ือหาและการออกแบบระบบให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสม 
ของขอ้ค าถาม 

อาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณา ปรับปรุงแกไ้ข 

ปรับแกต้ามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา แลว้จึงน าแบบประเมินเน้ือหาและการออกแบบระบบ  
ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นคอมพิวเตอร์ จ  านวน 3 ท่าน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นศิลปะจ านวน 3 ท่าน  

ประเมินเน้ือหาและการออกแบบระบบ และสรุปผลการประเมินเน้ือหาและการออกแบบระบบ 
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3. ระบบจัดเกบ็ข้อมูล 
3.1 โปรแกรมทีใ่ช้ในการพฒันาระบบ 

   โปรแกรมท่ีใช้ในการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษา
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ไดแ้ก่ 

 Joomla เป็นโปรแกรมส าหรับพฒันาระบบ 
 Apache     เป็นซอฟตแ์วร์เวบ็เซิร์ฟเวอร์ 
 My SQL     เป็นซอฟตแ์วร์ระบบฐานขอ้มูล 
 PHP            เป็นภาษาสคริปตท่ี์ใชใ้นการพฒันาระบบ 

3.2 ขั้นตอนการพฒันาระบบ 
        การพฒันาระบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษาพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 
หอศิลป ใช้แนวทางการพฒันาระบบตามวงจรการพฒันาระบบ (System Development Life Cycle: 
SDLC) ซ่ึงมีทั้งหมด 5 ขั้นตอนต่อไปน้ี 

1. ศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility Study)   
    ศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility Study)  ผูว้จิยัไปสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีหอศิลป์ 

และผูเ้ขา้ชมหอศิลป์เพื่อการพฒันาระบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษาพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป ว่าแต่ละท่านมีความคิดเห็น ความตอ้งการอย่างไรเก่ียวกบัระบบจดัเก็บขอ้มูล
ผลงานศิลปะ กรณีศึกษาพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 
    จากกระบวนการดงักล่าว ผูว้ิจยัไดพ้บปัญหาในการจดัท าระบบจดัเก็บขอ้มูล
ผลงานศิลปะคือ ขาดการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ เน่ืองจากการจัดเก็บข้อมูลยงัใช้ระบบ               
การจดัเก็บแบบเอกสาร ท าให้การคน้หาขอ้มูลกระท าไดช้า้และเสียเวลามาก  กล่าวคือผลงานศิลปะ
มีจ านวนมากมีผลต่อการใช้พื้นท่ีในการจดัเก็บ ผลงานทั้งหมดไม่ได้รับการเผยแพร่เม่ือเสร็จส้ิน
นิทรรศการไปแล้ว ไม่มีมาตรฐานในการจดัเก็บผลงานท่ีชดัเจน ไม่มีช่องทางท่ีสามารถให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัผลงานศิลปะได ้ท าให้ผูท่ี้สนใจท่ีตอ้งการคน้ควา้สามารถหาขอ้มูลท่ีตอ้งการไดไ้ดช้า้และ
เสียเวลามาก   

    เม่ือผูว้ิจยัไดศึ้กษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาระบบดงักล่าวแลว้ ท าให้ผูว้จิยั
ทราบวา่สามารถท่ีจะพฒันาระบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษาพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 
หอศิลปต่อไปได้ ในเชิงปฏิบตัิการมีความพร้อมและมีความสามารถในการใช้ระบบใหม่ 
ความเป็นไปไดใ้นเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศมารองรับในการพฒันาระบบความเป็นไปได้ตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด โดยผูว้จิยัไดเ้ลือกซอฟตแ์วร์แบบเปิดเผยรหสัมาใช ้นอกจากน้ีผูอ้  านวยการยงัมี
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ความเห็นชอบกบัการพฒันาระบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะเน่ืองจากทางหอศิลป์สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการเผยแพร่ผลงานศิลปะใหค้นทัว่ไปไดรั้บรู้และทางหอศิลป์ยงัไม่มีระบบในส่วนน้ี 

2. วเิคราะห์ (Analysis)   
                 วิเคราะห์ (Analysis)  ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลความต้องการของระบบ จาก

การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัระบบ คือ เจา้หน้าท่ีหอศิลป์ และ             
ผูเ้ขา้ชมหอศิลป์ รวมทั้งส้ิน 23 คน โดยใช้ค  าถามแบบปลายเปิด เม่ือได้ขอ้มูลความตอ้งการผ่าน              
การวิเคราะห์เพื่อสรุปท่ีชดัเจนแลว้ จึงน าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์เพื่อสรุปเป็นขอ้ก าหนดในการน าไป
พฒันาระบบต่อไป 

 
ภาพท่ี 5  ภาพแสดงการท างานของระบบ 
 
 

ระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบคน้หา
เอกสาร 

การเขา้ถึง
ขอ้มลู 

การแกไ้ขขอ้มลู 

การลบขอ้มลู 

การเพ่ิมขอ้มลู 

เจา้หนา้ท่ี ผูเ้ขา้ชม 
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    จากการวเิคราะห์ความตอ้งการของระบบ สามารถแบ่งผูใ้ชอ้อกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
1.ผูใ้ชร้ะบบ และ 2.ผูดู้แลระบบ 

1. ผูใ้ช้ระบบ คือ ผูท่ี้ใช้ระบบทั่วไปท่ีสามารถเข้ามาค้นหาข้อมูลได้ โดย
สามารถเขา้ใชร้ะบบไดด้งัน้ี 
     1.1  ระบบคน้หาเอกสาร 
     1.2  การเขา้ถึงขอ้มูล 

2. ผูดู้แลระบบ  คือ เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบการจดัการเอกสารในระบบ มีสิทธ์ิ
ในการใชง้านดงัน้ี 
     2.1  ระบบคน้หาเอกสาร 
     2.2  การเขา้ถึงขอ้มูล 
     2.3  การเพิ่มขอ้มูล 
     2.4  การแกไ้ขขอ้มูล 
     2.5  การลบขอ้มูล 

 
                          

                          ค  าคน้ท่ีใชสื้บคน้                  ขอ้มูลระบบ 

                    
    รายงานผลสืบคน้                   ขอ้มูลระบบ  

 
 

 
 
ภาพท่ี 6  แผนภาพบริบท ( Context Diagram ) ของระบบจดัเก็บผลงานศิลปะ 

 
     แผนภาพบริบท ( Context Diagram ) ของระบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะ 
กรณีศึกษาพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป  คือ แผนภาพแสดงภาพรวมของระบบทั้งหมด เป็น
การแสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ ผูดู้แลระบบ ผูใ้ชร้ะบบ โดยกระแสขอ้มูลจะไหลไปท่ีระบบ
จดัเก็บผลงานซ่ึงเป็นProcess ของระบบ 

3. ออกแบบ (Design) เป็นการน าขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้และ
วิเคราะห์ระบบมาเพื่อสร้างเป็นระบบใหม่ท่ีตอ้งการ   โดยพิจารณาจากแบบสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
เอกสาร และให้ผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูพ้ิจารณาความสอดคล้องในแต่ละขอบเขตแนวคิด ผูว้ิจยัเลือก

0 

 

ระบบจดัเก็บ
ผลงานศิลปะ 

 

ผูเ้ขา้ชม ผูดู้แลระบบ 
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โปรแกรมท่ีใช้ในการพฒันาระบบ ไดแ้ก่ โปรแกรม Joomla  ใช้ส าหรับการพฒันาระบบ ซ่ึงเป็น
ซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัส (Open Source Software) โดยใช้ PHP เป็นภาษาสคริปต์ในการพฒันา 
โปรแกรม Apache เป็นซอฟต์แวร์เซิ ร์ฟเวอร์ และโปรแกรม MySQL เป็นซอฟต์แวร์ระบบ
ฐานขอ้มูล 
    การออกแบบส่วนโปรแกรมติดต่อกบัผูใ้ช ้คือการออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้
(User Interface) ทั้ งผู ้ใช้ระบบ และผู ้ดูแลระบบเพื่ อให้สามารถเข้าใช้งานระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7  แสดงตวัอยา่งการออกแบบหนา้จอเมนูหลกั 
 

  เป็นการออกแบบหนา้จอท่ีให้ผูเ้ขา้ชมสามารถใชร้ะบบสืบคน้โดยไม่ตอ้งลงช่ือ

เขา้ใชร้ะบบ ท าใหง่้ายต่อการเขา้ชมและสืบคน้ขอ้มูล 

 

 

 

 

 

 

HOME     เก่ียวกบัหอศิลป์     นิทรรศการถาวร     นิทรรศการหมุนเวยีน     ติดต่อเรา 

 

 

 

 

 

                                  คน้หา 

รูปนิทรรศการมาใหม่ 
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       ไม่พบ 

  

 
                         พบ 

 

 

 
   ตอ้งการ 

 

 

 
               ไม่ตอ้งการ 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8  แผนภาพแสดงผงังาน (Flow Chart) การสืบคน้ขอ้มูล 
 

 

เร่ิมตน้ 

กรอกขอ้มูลท่ี
ตอ้งการ

ระบบจดัเก็บ

ขอ้มูลผลงาน 

ตรวจสอบขอ้มูล

ในระบบ 

แสดงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตอ้งการคน้หา

อีกหรือไม่ 

ส้ินสุด 

แจง้ผูใ้ช ้“ไม่พบ

ขอ้มูล” 
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4. การพฒันาระบบ (Construction) ผูว้ิจยัน าผลการวิเคราะห์และออกแบบท่ี

ไดจ้ากการศึกษามาพฒันาระบบ โดยใชโ้ปรแกรม Joomla  เป็นโปรแกรมส าหรับการพฒันาระบบ 

ซ่ึงเป็นซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัส (Open Source Software) รูปแบบ PHP Framework ส าหรับ

สร้าง Web Application โดยใช้ PHP เป็นภาษาสคริปต์ในการพัฒนา  โปรแกรม Apache เป็น

ซอฟตแ์วร์เซิร์ฟเวอร์ และโปรแกรม MySQL เป็นซอฟตแ์วร์ระบบฐานขอ้มูล 

 

 
ภาพท่ี 9  ภาพแสดงระบบฐานขอ้มูล 
  

5. การทดสอบระบบ ผูว้ิจยัน าผลงานศิลปะจากนิทรรศการถาวร นิทรรศการ

ชัว่คราว และขอ้มูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งเขา้สู่ระบบตามขั้นตอนการออกแบบ ซ่ึงมีขอ้มูลไดแ้ก่ ประวติั

หอศิลป์ รายละเอียดห้องนิทรรศการถาวร ขอ้มูลผลงานศิลปะ และไฟล์รูปภาพ จากนั้นจึงทดลอง

ใหก้ลุ่มตวัอยา่งลองใชร้ะบบดว้ยตวัเอง  

 

 4. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลผลงานศิลปะ 

กรณี ศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป โดยผู ้วิจ ัยออกแบบค าถาม จากนั้ นน าร่าง

แบบสอบถามให้ผู ้เช่ียวชาญด้านคอมพิวเตอร์ และผูเ้ช่ียวชาญด้านศิลปะ ประเมินข้อค าถาม

สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และเน้ือหา โดยการหาค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างขอ้ค าถามกบั

วตัถุประสงค์เน้ือหา (IOC: Index of Item Object Congruence) จากนั้นน าแบบสอบถามไปให้ผูใ้ช้

ประเมินระบบ 
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  4.1 การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจต่อผูใ้ชร้ะบบ 

4.1.1 ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินความพึงพอใจต่อ

ผูใ้ชร้ะบบจดัเก็บขอ้มูล 

4.1.2 ออกแบบขอ้ค าถามแบบประเมินความพึงพอใจต่อผูใ้ชร้ะบบให้อาจารยท่ี์

ปรึกษาตรวจสอบความเหมาะสม 

4.1.3 ปรับแกต้ามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

4.1.4 น าขอ้ค าถามประเมินความพึงพอใจต่อผูใ้ชร้ะบบจดัเก็บขอ้มูลให้ผูเ้ช่ียวชาญ

ตรวจสอบสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหา  

4.1.5 สรุปผลการประเมินผลการออกแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผูใ้ชร้ะบบ

เพื่อน าไปใชเ้ก็บขอ้มูลความพึงพอใจต่อผูใ้ชร้ะบบ 

4.1.6 น าแบบสอบถามไปใหก้ลุ่มตวัอยา่งประเมินความพึงพอใจต่อระบบ 

  4.2 การประเมินผลการออกแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผูใ้ชร้ะบบ 

     ผูว้ิจ ัยออกแบบสอบถามเพื่อเป็นเคร่ืองมือส าหรับการประเมินผลโดยศึกษา

วิธีการสร้างแบบสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญด้านคอมพิวเตอร์ และผูเ้ช่ียวชาญด้านศิลปะ จากนั้นน า

แบบสอบถามท่ีร่างไวใ้ห้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหา โดย

การหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง ระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์และเน้ือหา (IOC: Index of Item 

Object Congruence)  

จากสูตรดงัน้ี 

 IOC =  
∑R

N
 

   เม่ือ    IOC   คือ      ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งแบบทดสอบและวตัถุประสงค ์

        ∑ R     คือ      ผลรวมของคะแนนจากผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 

          N          คือ      จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

   การตรวจสอบค่าความเท่ียงตรงดา้นเน้ือหาสามารถท าไดโ้ดย น าแบบทดสอบให้

ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาและน ามาสรุปค่าเฉล่ียทางสถิติ ดงัน้ี 

1. ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 มีค่าความสอดคลอ้ง น าไปใชไ้ด ้

2. ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ต ่ากวา่ 0.50  ตอ้งปรับปรุง  ยงัใชไ้ม่ได ้
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3. การวเิคราะห์และการประเมินผลแบบประเมินความพึงพอใจ 

    ให้กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีประจ าหอศิลป์และผูเ้ขา้ชมหอศิลป์ ท าแบบ

ประเมินความพึงพอใจต่อระบบ โดยใช้มาตราส่วน 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท 

(Likert Scale ) น าผลท่ีไดม้าสรุปแปลความหมายจากค่าเฉล่ีย ( X ) โดยก าหนดค่าระดบัความพึงพอใจ

และการแปลผลดงัน้ี 

   ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในการใช้งานระบบจดัเก็บ

ขอ้มูลในระดบันอ้ยท่ีสุด 

   ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในการใช้งานระบบจดัเก็บ

ขอ้มูลในระดบันอ้ย 

   ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในการใช้งานระบบจดัเก็บ

ขอ้มูลในระดบัปานกลาง 

   ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในการใช้งานระบบจดัเก็บ

ขอ้มูลในระดบัมาก 

   ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมในการใช้งานระบบจดัเก็บ

ขอ้มูลในระดบัมากท่ีสุด 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง ดงัน้ี 

1. ผูว้ิจยัท าหนังสือจากสาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา คณะบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ถึงผูอ้  านวยการพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เพื่อขอความอนุเคราะห์ใน
การสัมภาษณ์และถ่ายภาพ เจา้หนา้ท่ีประจ าหอศิลป์และผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 

2. รวบรวมแบบสัมภาษณ์และภาพถ่าย ตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูล
ก่อนน ามาจดัเก็บในฐานขอ้มูล 

3. ออกแบบและจดัท าระบบฐานขอ้มูลเพื่อจดัเก็บขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์และภาพถ่าย
ผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป และทดสอบส่ือการน าเสนอกบัการใช้งานในเง่ือนไข
ต่างๆ เช่น การเขา้ถึงขอ้มูล การสืบคน้ขอ้มูล เป็นตน้ 

4. สร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่การพฒันาระบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษา
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใช้ระบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะ 
กรณีศึกษาพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี 
ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดงัน้ี   

1. น าแบบสอบถามท่ี ได้รับกลับคืนมา มาตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
คดัเลือกไวเ้ฉพาะแบบสอบถามท่ีมีขอ้มูลครบสมบูรณ์  

2. น าแบบสอบถามท่ีมีขอ้ความสมบูรณ์มาจดัระเบียบขอ้มูล  
3. วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของเจา้หน้าท่ีประจ าหอศิลป์และผูเ้ขา้ชม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ได้แก่  เพศ อายุ  และสถานภาพ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา              
ซ่ึงไดแ้ก่  ค่าความถ่ี  และค่าร้อยละ (Percentage)   

4. วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจในการระบบจัดเก็บข้อมูลผลงานศิลปะ 
กรณีศึกษาพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป โดยหา ค่าความถ่ี  (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายข้อ รายด้าน และโดยรวมแล้วน าเสนอในรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย 

 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 น าผลท่ีได้จากกลุ่มตวัอย่าง มาสรุปผล ผูว้ิจยัเลือกใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์

ผลการประเมินระบบ ดงัน้ี 

1. ค่าเฉล่ีย (Mean) โดยใชสู้ตรค านวณ ดงัน้ี 
 

X̅ =  
∑X

N
 

 

เม่ือ        �̅�           แทน          ค่าเฉล่ีย 

         ∑X        แทน          ผลรวมของขอ้มูลทั้งหมด 

          N           แทน          จ  านวนขอ้มูล 
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2. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation ) 
 

 S.D.     =     √𝑛∑x2−(∑x)2

n(n−1)
 

 

เม่ือ      S.D        แทน     ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

        X           แทน      คะแนนแต่ละในกลุ่มตวัอยา่ง 

       n-1          แทน      จ  านวนตวัแปรอิสระ 

        n            แทน       ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

             (∑𝑥)2      แทน        ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลงัสอง 

              ∑𝑥2         แทน        ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
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บทที ่4  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 จากการพฒันาระบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษาพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ     
หอศิลป โดยมีวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี 

1. เพื่อการพฒันาระบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษาพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ
หอศิลป 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้ต่อระบบจดัเก็บข้อมูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษา
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 
 โดยผูว้จิยัขอน าเสนอผลการด าเนินการวจิยั เป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี  1 ผลการพฒันาระบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษาพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป  
 ตอนท่ี 2  ผลการศึกษาความพึงพอใจของระบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษา
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 
 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
หอศิลป 
 ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาระบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษาพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 
หอศิลป มีขอบเขตแนวคิดตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ ตามกระบวนการพฒันาระบบ SDLC ทั้ง 5 
ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility Study)   
  การศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานเดิม พบว่า ปัญหาในการจดัท าระบบจดัเก็บขอ้มูล

ผลงานศิลปะคือ ขาดการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ เน่ืองจากการจัดเก็บข้อมูลยงัใช้ระบบ            
การจดัเก็บแบบเอกสารเป็นรูปเล่มวางไวท่ี้ชั้ นหนังสือ  ท าให้การค้นหาข้อมูลกระท าได้ช้าและ
เสียเวลามาก  กล่าวคือผลงานศิลปะมีจ านวนมากมีผลต่อการใชพ้ื้นท่ีในการจดัเก็บ ผลงานทั้งหมด
ไม่ไดรั้บการเผยแพร่เม่ือเสร็จส้ินนิทรรศการไปแลว้ ไม่มีมาตรฐานในการจดัเก็บผลงานท่ีชดัเจน 
ไม่มีช่องทางท่ีสามารถให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลงานศิลปะได ้ท าให้ผูท่ี้สนใจท่ีตอ้งการคน้ควา้สามารถ
หาขอ้มูลท่ีตอ้งการไดไ้ดช้า้และเสียเวลามาก  ยงัไม่สามารถเขา้ถึงในรูปแบบออนไลน์ได ้เม่ือสูจิบตัร
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หรือหนงัสือมีจ านวนท่ีเพิ่มมากข้ึนก็ส่งผลให้การคน้หาของผูใ้ช้ประสบปัญหาในการเขา้ถึงซ่ึงใน
การค้นหาแต่ละคร้ังจ า เป็นต้องอาศ ัยระยะเวลา และผลจากการค้นหาอาจไม่เป็นไปตาม
ความตอ้งการคือ ไม่สามารถคน้หาสูจิบตัรหรือหนังสือท่ีตอ้งการได ้ท าให้การให้บริการของหอ
ศิลป์ยงัไม่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูใ้ช้ หากมีระบบการจดัเก็บและการคน้คืนช่วยให้ผูใ้ช้บริการ
เขา้ถึงเอกสารต่างๆ เหล่าน้ี ไดส้ะดวกยิ่งข้ึนก็ย่อมส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการให้บริการของหอศิลป์ 
อีกดว้ย 

2. วเิคราะห์ (Analysis)   
  ผูว้ิจ ัยรวบรวมข้อมูลความต้องการของระบบ จากการการศึกษาระบบเดิมและ            

การสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัระบบ คือ เจา้หน้าท่ีพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลปสายวิชาการ 
จ านวน 3 คน (ภาคผนวก ก )และผูเ้ขา้ชมหอศิลป์ จ านวน 20 คน  รวมทั้งส้ิน 23 คน จากการสัมภาษณ์
ผลคือต้องการให้มีระบบท่ีช่วยในจดัเก็บและการค้นคืนผลงานศิลปะต่างๆทั้ งข้อมูลเอกสาร           
และรูปภาพ โดยผูใ้ช้สามารถสืบคน้ได้ด้วยตวัเองซ่ึงไม่มีขอ้จ ากดัในด้านของสถานท่ีและเวลา          
ซ่ึงพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลปมีพื้นท่ีท่ีจ  ากดัในการจอดรถ ระยะเวลาในการแสดงผลงาน
และเดินทางต่างๆ และจากระบบเดิมท่ีมีความลา้สมยั ไม่ค่อยสวยงาม โทนสีน ้ าตาลท่ีไม่สดใส เมนู
ดา้นซ้ายมีความลา้สมยั ขนาดของตวัอกัษรท่ีไม่พอดีกบัช่วงอายท่ีุแตกต่างของผูเ้ขา้ชม ประกอบกบั
โทนสีท่ีท าให้ดูแลว้ไม่สบายตาในขณะท่ีคน้หาขอ้มูล สีของพื้นหลงักวนขอ้มูลและรูปภาพท่ีลงใน
ระบบท าใหผู้เ้ขา้ชมไม่อยากเขา้ไปดู 

3. ออกแบบ (Design)  
  ออกแบบเป็นการน าขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้และวิเคราะห์ระบบมาเพื่อ

สร้างเป็นระบบใหม่ท่ีตอ้งการ โดยพิจารณาจากแบบสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้ง เอกสาร และระบบเดิม 
ผูว้ิจยัออกแบบให้ระบบมีความทนัสมยัมากข้ึนโดยน าเมนูข้ึนไปไวด้า้นบน และใชโ้ทนสีขาวเพื่อ
ไม่ใหก้วนขอ้มูลและรูปภาพท่ีแสดงในระบบ ท าใหร้ะบบดูง่าย สบายตามากข้ึน การเขา้ถึงเมนูต่างๆ
และการคน้หาก็ง่ายและสะดวกสบายมากข้ึน การใชต้วัอกัษรผูว้ิจยัเลือกขนาดตวัอกัษรขนาดกลาง
มาใช้เน่ืองจากมีผูเ้ขา้ชมท่ีมีช่วงอายุท่ีหลากหลาย ท าให้ทุกกลุ่มสามารถมองเห็นอกัษรไดโ้ดยง่าย
แต่ไม่รบกวนหรือดูสะดุดตาจนเกินไป ท าให้สามารถเขา้ใชง้านระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เป็น
การออกแบบหน้าจอท่ีให้ผูเ้ขา้ชมสามารถใช้ระบบสืบคน้โดยไม่ตอ้งลงช่ือเขา้ใช้ระบบ ท าให้ง่าย
ต่อการเขา้ชมและสืบคน้ขอ้มูลเหมาะกบัทุกวยั  

4. การพฒันาระบบ (Construction)  
  ผูว้ิจยัน าผลการวิเคราะห์และออกแบบท่ีได้จากการศึกษามาพฒันาระบบ โดยใช้

โปรแกรม Joomla  เป็นโปรแกรมส าหรับการพฒันาระบบ ซ่ึงเป็นซอฟต์แวร์แบบ เปิดเผยรหัส 
(Open Source Software) รูปแบบ PHP Framework ส าหรับสร้าง Web Application โดยใช้ PHP 
เป็นภาษาสคริปต์ในการพัฒนา โปรแกรม Apache เป็นซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ และโปรแกรม 
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MySQL เป็นซอฟต์แวร์ระบบฐานขอ้มูล ซ่ึงระบบประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ 1. ผูใ้ช้ระบบ  และ                
2. ผูดู้แลระบบ แต่ละส่วนมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

4.1 ส่วนของผูใ้ช้ระบบ ระบบท่ีผูว้ิจยัจดัท าข้ึนไม่ได้แบ่งประเภทผูเ้ข้าใช้ ผูเ้ขา้ใช ้          
ทุกคนสามารถเขา้ถึงข้อมูลของระบบได้โดยเท่าเทียมกัน โดยได้แบ่งเมนูการใช้งานของระบบ 
ออกเป็น 6 เมนู ดงัน้ี 
   4.1.1 HOME หรือหนา้จอหลกั 
   4.1.2 เก่ียวกบัหอศิลป์ 
   4.1.3 นิทรรศการถาวร 
   4.1.4 นิทรรศการหมุนเวยีน 
   4.1.5 ติดต่อเรา 
   4.1.6 คน้หา 
   จากการด าเนินงานการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษา
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ไดผ้ลการด าเนินงาน ดงัน้ี 

4.1.1 HOME หรือหนา้จอหลกั เป็นเมนูท่ีแสดงขอ้มูลและรูปภาพนิทรรศการท่ีมี
การเพิ่มเขา้มาใหม่ หรือเป็นหนา้ท่ีแสดงกิจกรรมในช่วงนั้นๆวา่มีอะไรบา้ง  

 

 
ภาพท่ี 10  แสดงตวัอยา่งหนา้จอหลกั 
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4.1.2 เก่ียวกบัหอศิลป์  เป็นเมนูท่ีแสดงขอ้มูลของพิพธิภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 
เช่น ประวติัความเป็นมา โครงสร้างองคก์าร การบริการ อตัราค่าเขา้ชม เป็นตน้ 

 
ภาพท่ี 11  แสดงตวัอยา่งหนา้เก่ียวกบัหอศิลป์   
 

4.1.3 นิทรรศการถาวร เป็นเมนูท่ีแสดงขอ้มูลและรูปภาพเก่ียวกับนิทรรศการ
ถาวรของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ซ่ึงเป็นนิทรรศการท่ีแสดงประจ า อาจมีการหมุนเวียน
ภาพผลงานมาจดัแสดงบา้งแต่โดยรวมยงัคงไวซ่ึ้งแนวความคิดของแต่ละหอ้งอยู ่โดยภาพท่ีน ามาจดั
แสดงเป็นภาพท่ีเป็นสมบติัของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เก็บรักษาเอาไวมี้ทั้งผลงานของ
ศิลปินไทยและต่างชาติตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  แบ่ งเป็นห้องนิทรรศการ 4 ห้อง ดัง น้ี                  
หอ้งศิลปกรรมไทย  หอ้งจิตรกรรมไทยประเพณี หอ้งจิตรกรรมแบบตะวนัตก  และหอ้งเฉลิมพระเกียรติ 
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ภาพท่ี 12  แสดงตวัอยา่งหนา้นิทรรศการถาวร หอ้งศิลปกรรมไทย 

 
ภาพท่ี 13  แสดงตวัอยา่งหนา้นิทรรศการถาวร หอ้งจิตรกรรมไทยประเพณี 
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ภาพท่ี 14  แสดงตวัอยา่งหนา้นิทรรศการถาวร หอ้งจิตรกรรมแบบตะวนัตก 

 
ภาพท่ี 15  แสดงตวัอยา่งหนา้นิทรรศการถาวร หอ้งเฉลิมพระเกียรติ 
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4.1.4 นิทรรศการหมุนเวียน  เป็น เมนู ท่ีแสดงข้อมูลและรูปภาพเก่ียวกับ
นิทรรศการหมุนเวียนของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ซ่ึงเป็นนิทรรศการท่ีหมุนเวียนมาจดั
แสดง แต่ละนิทรรศการท่ีน ามาจดัแสดงจะไดรั้บคดัเลือกจากคณะกรรมการของหอศิลป์เพื่อให้มา
จดัแสดงท่ีพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป น้ีได ้เป็นนิทรรศการท่ีมีการจดัแสดงระยะเวลาตั้งแต่ 
15-30 วนั ยกเวน้บางนิทรรศการท่ีอาจมีการจดันิทรรศการมากกว่า30วนัข้ึนไป เช่น นิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลท่ี 9   นิทรรศการเฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจ าแห่งโลก 
เป็นตน้ โดยแบ่งนิทรรศการหมุนเวยีนตามปีตั้งแต่ปี 2560 - 2561ได ้ดงัน้ี 

 
 
ภาพท่ี 16  แสดงตวัอยา่งหนา้นิทรรศการชัว่คราว 
 

4.1.5 ติดต่อเรา เป็นเมนูท่ีแสดงขอ้มูลท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขโทรสาร
(FAX) อี เมล์(E-mail)  แผนท่ี หรือรายละเอียดอ่ืนๆของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป                         
ท่ีสามารถใชเ้ป็นช่องทางใหผู้ใ้ชร้ะบบสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได ้
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ภาพท่ี 17  แสดงตวัอยา่งหนา้ติดต่อเรา 
 

4.1.6 คน้หา  ผูใ้ชง้านพิมพค์  าคน้ท่ีตอ้งการคน้หาขอ้มูลลงในช่องคน้หา หลงัจาก
พิมพค์  าคน้หาแลว้ระบบจะแสดงผลลพัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าคน้นั้นๆต่อไป  
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ภาพท่ี 18  แสดงตวัอยา่งหนา้คน้หา 

 

4.2 ส่วนของผูดู้แลระบบ มีเมนูเหมือนกบัผูใ้ช้ระบบตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ แต่เพิ่ม
เมนูอีก 3 เมนู ได้แก่ เพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล และลบข้อมูล โดยการเข้าใช้เมนูน้ี ต้องใส่ข้อมูล 
Username และ Password เพื่อให้ระบบตรวจสอบสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูลก่อน หากถูกตอ้งระบบ
จะอนุญาตให้ด าเนินการกบัขอ้มูลในฐานขอ้มูล MySQL ได ้ทั้งน้ีเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภยั
ของขอ้มูลในระบบ กลุ่มเมนูย่อยเพื่อจดัการขอ้มูลในฐานขอ้มูล MySQL ได้แก่ เพิ่มขอ้มูล แกไ้ข
ขอ้มูล และลบขอ้มูล โดยในแต่ละเมนูย่อยท่ีกล่าวมา ผูดู้แลระบบสามารถด าเนินการจดัการกับ
ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  
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ภาพท่ี 19  แสดงตวัอยา่งหนา้จอเมนูเขา้สู่ระบบ 
 

 
 

ภาพท่ี 20  แสดงตวัอยา่งหนา้จอเม่ือเขา้สู่ระบบ 
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4.2.1 การเพิ่มขอ้มูลสู่ระบบ  ผูดู้แลระบบสามารถเพิ่มขอ้มูลโดยเลือกเพิ่มขอ้มูล
ซ่ึงระบบจะแสดงแบบฟอร์มให้เพิ่มข้อมูลในระบบ ในลักษณะท่ีผูดู้แลระบบกรอกข้อมูลเอง                   
โดยกดท่ีเมนูComponents แลว้กดท่ีปุ่ม New เพื่อเพิ่มขอ้มูล 

 
 

ภาพท่ี 21  แสดงตวัอยา่งหนา้จอเพื่อเพิ่มขอ้มูล 
 

 
 

ภาพท่ี 22  แสดงตวัอยา่งหนา้จอเพื่อเพิ่มขอ้มูล(ต่อ) 
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ภาพท่ี 23  แสดงตวัอยา่งหนา้จอเพื่อเพิ่มขอ้มูล(ต่อ) 
 

4.2.2 การแกไ้ขขอ้มูล  ผูดู้แลระบบสามารถเลือกแกไ้ขขอ้มูล โดยดึงขอ้มูลจาก
ฐานขอ้มูลท่ีไดจ้ดัเก็บไวม้าแสดง จากนั้นผูดู้แลระบบสามารถด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลเขา้สู่ระบบได ้

 
 

ภาพท่ี 24  แสดงตวัอยา่งหนา้จอเพื่อแกไ้ขขอ้มูล   
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4.2.3 การลบขอ้มูล  ผูดู้แลระบบสามารถลบขอ้มูลออกจากระบบได ้ระบบจะลบ
รายการขอ้มูลนั้นออกจากฐานขอ้มูล โดยกดเลือกรายการท่ีลบ แลว้กดปุ่มTrashขอ้มูลท่ีตอ้งการลบ
ก็จะถูกลบออกไป 

 
 

ภาพท่ี 25  แสดงตวัอยา่งหนา้จอเพื่อลบขอ้มูล   
 

 
 
ภาพท่ี 26  แสดงตวัอยา่งหนา้จอเพื่อออกจากระบบ   
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5. การทดสอบระบบ ผูว้ิจยัน าข้อมูลผลงานศิลปะจากนิทรรศการถาวร นิทรรศการ
ชัว่คราว และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้สู่ระบบตามขั้นตอนการออกแบบ ซ่ึงมีขอ้มูลไดแ้ก่ ประวติั
หอศิลป์ รายละเอียดห้องนิทรรศการถาวร ขอ้มูลผลงานศิลปะ และไฟลรู์ปภาพ ให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจ
เน้ือหาและการออกแบบ โดยแบ่งเป็น ผูเ้ช่ียวชาญดา้นคอมพิวเตอร์ 3 คน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นศิลปะ 
3 คน รวม 6 คน (ภาคผนวค ก)  

ตารางท่ี 1 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัผูเ้ช่ียวชาญตรวจเน้ือหาและการออกแบบโดยแบ่งเป็น ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นคอมพิวเตอร์ 3 คน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นศิลปะ 3 คน (n=6) 

หวัขอ้การประเมิน ค่าเฉล่ีย 
(�̅�) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

แปลผล 

ด้านการออกแบบระบบ 
1.การออกแบบหนา้แรก หนา้หลกั มีความเหมาะสม 4.67 0.52 มากท่ีสุด 
2.การจดัเรียงล าดบัเมนูมีความเหมาะสม 4.33 0.52 มาก 
3.ความเป็นสดัส่วน ชดัเจน ของการออกแบบเมนู 4.17 0.75 มาก 
4.ภาษาท่ีใชมี้ความชดัเจน 4.33 0.82 มาก 
5.รูปแบบของตวัอกัษร ขนาด สี พ้ืนหลงั ภาพ 
ภาพเคล่ือนไหว วดิีทศัน์ มีความเหมาะสม อ่านไดง่้าย
และสวยงาม 

4.33 0.52 มาก 

6.การเช่ือมโยงไปยงัส่วนต่างๆในเวบ็ไซตท์ าไดง่้ายไม่
ซบัซอ้น 

4.00 0.89 มาก 

สรุปผลประเมนิด้านการออกแบบระบบ 4.31 0.54 มาก 
ด้านเนือ้หา 
1.เน้ือหาและขอ้มูลมีความน่าเช่ือถือ 4.67 0.52 มากท่ีสุด 
2.เน้ือหาและขอ้มูลมีความถูกตอ้ง 4.83 0.41 มากท่ีสุด 
3.ความครบถว้นของเน้ือหา 4.00 0.00 มาก 
4.เน้ือหาและขอ้มูลส่ือความหมายไดอ้ยา่งชดัเจน
เหมาะสม 

4.50 0.55 มาก 

สรุปผลประเมนิด้านเนือ้หา 4.50 0.16 มาก 
สรุปผลประเมนิโดยรวม 4.40 0.30 มาก 
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  ดา้นการออกแบบระบบแสดงให้เห็นว่า เม่ือน าแต่ละหัวขอ้มาผ่านวิธีการทางสถิติ

เพื่อหาค่าเฉล่ีย ( �̅�) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่าค่าเฉล่ียท่ีได้อยู่ท่ี  4.31 และ                       

มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.54 ดงันั้น ผูเ้ชี่ยวชาญตรวจเน้ือหาและการออกแบบมี

ความพึงพอใจดา้นเน้ือหาอยูใ่นระดบัมาก 

  ดา้นเน้ือหาแสดงให้เห็นวา่ เม่ือน าแต่ละหัวขอ้มาผา่นวิธีการทางสถิติเพื่อหาค่าเฉล่ีย   

( �̅�) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่าค่าเฉล่ียท่ีได้อยู่ท่ี 4.50 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.16 ดงันั้น ผูเ้ช่ียวชาญตรวจเน้ือหาและการออกแบบมีความพึงพอใจด้านเน้ือหา

อยูใ่นระดบัมาก 

  ภาพรวมผลประเมินโดยให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจเน้ือหาและการออกแบบ แสดงให้เห็นวา่

เม่ือน าแต่ละหัวข้อมาผ่านวิธีการทางสถิติเพื่อหาค่าเฉล่ีย ( �̅�)  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) พบวา่ค่าเฉล่ียท่ีไดอ้ยูท่ี่ 4.40 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.30 ดงันั้น ผูเ้ช่ียวชาญ

ตรวจเน้ือหาและการออกแบบมีความพึงพอใจดา้นภาพรวมของระบบอยูใ่นระดบัมาก 

  จากผลประเมินโดยให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจเน้ือหาและการออกแบบท าให้สามารถน า

ระบบน้ีไปใชง้านไดจ้ริง จากนั้นจึงทดลองใหก้ลุ่มตวัอยา่งลองใชร้ะบบดว้ยตวัเอง  

 

ตอนที ่2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของระบบจัดเก็บข้อมูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษา

พพิธิภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของระบบจัดเก็บข้อมูลผลงานศิลปะ 

กรณีศึกษาพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ท่ีพฒันาข้ึน ดงัน้ี 

 ผูว้ิจยัได้เก็บผลแบบประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างทั้ งหมด 2 กลุ่ม ได้แก่ 

ผูเ้ช่ียวชาญเจา้หน้าท่ีสายวิชาการพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป จ านวน 3 คน และ ผูเ้ข้าชม         

หอศิลป์ จ านวน 50 คน  รวมทั้งส้ิน 53 คน ทดลองใช้ระบบ และประเมินความพึงพอใจใน 4 ดา้น 

ได้แก่ ด้านการออกแบบส่วนประสานผูใ้ช้ ด้านเน้ือหา  ด้านการใช้งาน และด้านการน าไปใช้

ประโยชน์ โดยใช้แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดบั และรวบรวมมาวิเคราะห์ด้วยค่าทางสถิติ 

ค่าเฉล่ีย (�̅�) ส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (S.D.) ดงัรายละเอียดตามตารางดงัน้ี 
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ตารางท่ี 2 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม (n=50) 
ขอ้ ขอ้มูล จ านวน(คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
 ชาย 22 44.00 
 หญิง 28 56.00 

2. อายุ   
 ต ่ากวา่ 15 ปี 0 0.00 
 15 – 20 ปี 9 18.00 
 21 - 30 ปี  7 14.00 
 31 - 35 ปี 11 22.00 
 36 – 40 ปี 10 20.00 
 41 – 45 ปี 5 10.00 
 46 – 50 ปี 2 4.00 
 51 ปีข้ึนไป 6 12.00 

3. สถานภาพ   
 นกัเรียน/นกัศึกษา 9 18.00 
 เจา้หนา้ท่ีประจ าหอศิลป์ 2 4.00 
 ผูเ้ขา้ชมหอศิลป์ 39 78.00 

 
 จากตารางท่ี 2 พบว่าผูป้ระเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 

56.00 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 22  คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 
 อายุต ่ากว่า 15 ปี จ  านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 อายุ 15-20 ปี จ  านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.00 
 อาย ุ 21-30 ปี  จ านวน 7 คน  คิดเป็นร้อยละ 14.00  
 อายุ 31-35 ปี   จ านวน 11 คน  คิดเป็นร้อยละ 22.00  
 อาย ุ 36-40 ปี   จ านวน 10 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.00 
 อายุ 41-45 ปี  จ านวน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.00   
 อาย ุ 46-50 ปี   จ านวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.00   
 อาย ุ51 ปีข้ึนไป จ านวน 6 คน   คิดเป็นร้อยละ 12.00 
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 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูเ้ขา้ชมหอศิลป์ ซ่ึงมีความหลากหลาย ไม่วา่จะเป็น 
ศิลปิน ภณัฑารักษ ์นกัสะสมงานศิลปะ เป็นตน้ จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ78.00  รองลงมาเป็น
นกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00  และเจา้หน้าท่ีประจ าหอศิลป์ จ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.00  ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 3  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้

ระดบักลุ่มเจา้หนา้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญสายวชิาการพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป (n = 3) 
หวัขอ้การประเมิน ค่าเฉล่ีย 

(�̅�) 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

แปลผล 

ด้านการออกแบบส่วนประสานผู้ใช้ 
1.การออกแบบหนา้หลกัมีความเหมาะสม 4.67 0.58 มากท่ีสุด 
2.รูปแบบการจดัวางสะดวกตอ่การอ่านและการใชง้าน 4.00 0.00 มาก 
3.เมนูท่ีจดัเตรียมไวมี้ความเหมาะสม 4.33 0.58 มาก 
4.ภาษาท่ีใชมี้ความชดัเจน เขา้ใจง่าย 4.33 0.58 มาก 
5.รูปแบบของตวัอกัษร ขนาด และสี มีความเหมาะสม 3.33 1.16 ปานกลาง 
สรุปผลประเมนิด้านการออกแบบส่วนประสานผู้ใช้ 4.13 0.50 มาก 
ด้านเนือ้หา 
1.เน้ือหาถูกตอ้งและทนัสมยั 4.67 0.58 มากท่ีสุด 
2.การจดัล าดบัเน้ือหามีความต่อเน่ืองและเขา้ใจไดง่้าย 4.33 0.58 มาก 
3.ผลลพัธ์จากการคน้ขอ้มูลตรงกบัความตอ้งการ 4.33 0.58 มาก 
4.ปริมาณเน้ือหาเพียงพอต่อการใชง้านคน้ขอ้มูล 3.33 0.58 ปานกลาง 
5.เน้ือหามีความครอบคลุมครบทุกดา้น 3.33 0.58 ปานกลาง 

สรุปผลประเมนิด้านเนือ้หา 4.00   0.53 มาก 
ด้านการใช้งาน 
1.ระบบใชง้านง่ายและไม่ซบัซอ้น 4.67 0.58 มากท่ีสุด 
2.ระบบน้ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีจะน าไปใชง้าน 4.67 0.58 มากท่ีสุด 
3.ระบบน้ีช่วยอ านวยความสะดวกในการคน้หาขอ้มูล 4.67 0.58 มากท่ีสุด 
4.การแบ่งหมวดหมู่ส าหรับการสืบคน้มีความเหมาะสม 4.33 0.58 มาก 
5.ความเหมาะสมของระบบในการโตต้อบกบัผูใ้ชง้าน 4.00 0.00 มาก 
6.การใชข้อ้ความอธิบายหรือส่ือความหมายมีความ
เหมาะสม 

4.33 0.58 มาก 
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ตารางท่ี 3  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้
ระดบักลุ่มเจา้หนา้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญสายวิชาการพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป (n = 3) (ต่อ) 

หวัขอ้การประเมิน ค่าเฉล่ีย 
(�̅�) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

แปลผล 

7.การแสดงผลรายการสืบคน้มีความเหมาะสม 4.33 0.58 มาก 
8.การเขา้ถึงขอ้มูลท่ีตอ้งการหรือความรวดเร็วในการ
ตอบสนองของระบบมีความเหมาะสม 

4.33 0.58 มาก 

สรุปผลประเมนิด้านการใช้งาน 4.42 0.40 มาก 
ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 
1.สามารถเป็นแหล่งความรู้ท่ีเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่ง
สะดวก 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

2.ระบบน้ีมีประโยชนเ์หมาะสมท่ีจะน ามาใชง้านไดจ้ริง 4.67 0.58 มากท่ีสุด 
3.ระบบช่วยใหผู้ใ้ชง้านสามารถคน้หาขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง
และรวดเร็วได ้

4.33 0.58 มาก 

สรุปผลด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 4.56 0.51 มากท่ีสุด 
สรุปผลประเมนิโดยรวม 4.28 0.43 มาก 

 จากตารางท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบกลุ่มเจา้หน้าท่ีผูเ้ช่ียวชาญ
สายวชิาการพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป  จ านวน 3 คน 

 ดา้นการออกแบบส่วนประสานผูใ้ช้ แสดงให้เห็นว่า เม่ือน าแต่ละหัวขอ้มาผ่านวิธีการ
ทางสถิติเพื่อหาค่าเฉล่ีย (�̅�) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่าค่าเฉล่ียที่ไดอ้ยูท่ี่ 4.13 
และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.50 ดงันั้น ผูใ้ช้ระบบมีความพึงพอใจด้านการออกแบบ
ส่วนประสานผูใ้ชอ้ยูใ่นระดบัมาก 

 ดา้นเน้ือหาแสดงให้เห็นวา่ เม่ือน าแต่ละหวัขอ้มาผา่นวธีิการทางสถิติเพื่อหาค่าเฉล่ีย (�̅�) 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่าค่าเฉล่ียท่ีได้อยู่ท่ี 4.00 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.53 ดงันั้น ผูใ้ชร้ะบบมีความพึงพอใจดา้นเน้ือหาอยูใ่นระดบัมาก 

 ดา้นการใชง้านแสดงให้เห็นวา่ เม่ือน าแต่ละหวัขอ้มาผา่นวิธีการทางสถิติเพื่อหาค่าเฉล่ีย 
(�̅�) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวา่ค่าเฉล่ียท่ีไดอ้ยูท่ี่ 4.42 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.40 ดงันั้น ผูใ้ชร้ะบบมีความพึงพอใจดา้นการใชง้านอยูใ่นระดบัมาก 
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 ดา้นการน าไปใช้ประโยชน์แสดงให้เห็นว่า เม่ือน าแต่ละหัวขอ้มาผ่านวิธีการทางสถิติ
เพื่อหาค่าเฉล่ีย (�̅�) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่าค่าเฉล่ียท่ีได้อยู่ท่ี 4.56 และมีค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.51 ดงันั้น ผูใ้ชร้ะบบมีความพึงพอใจดา้นการน าไปใชป้ระโยชน์อยู่
ในระดบัมากท่ีสุด 

 ภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบกลุ่มเจา้หน้าท่ีผูเ้ช่ียวชาญสาย
วชิาการพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป แสดงใหเ้ห็นวา่เม่ือน าแต่ละหวัขอ้มาผา่นวิธีการทางสถิติ
เพื่อหาค่าเฉล่ีย (�̅�) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่าค่าเฉลี่ยที่ได ้อยู่ที ่ 4.28 และ             
มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.43 ดงันั้น ผูใ้ช้ระบบมีความพึงพอใจดา้นภาพรวมของระบบ
อยูใ่นระดบัมาก 
 
ตารางท่ี 4  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินความพึงพอใจของ

ทุกกลุ่มผูใ้ชง้าน 
 (n = 50) 

หวัขอ้การประเมิน ค่าเฉล่ีย 
(�̅�) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

แปลผล 

ด้านการออกแบบส่วนประสานผู้ใช้ 
1.เมนูท่ีจดัเตรียมไวมี้ความเหมาะสม 4.58 0.73 มากท่ีสุด 
2.ภาษาท่ีใชมี้ความชดัเจน เขา้ใจง่าย 4.56 0.73 มากท่ีสุด 
3.การออกแบบหนา้หลกัมีความเหมาะสม 4.40 0.83 มาก 
4.รูปแบบการจดัวางสะดวกต่อการอ่านและการใชง้าน 4.44 0.79 มาก 
5.รูปแบบของตวัอกัษร ขนาด และสี มีความเหมาะสม 4.30 0.95 มาก 
สรุปผลประเมนิด้านการออกแบบส่วนประสานผู้ใช้ 4.46 0.73 มาก 

ด้านเนือ้หา 
1.ผลลพัธ์จากการคน้ขอ้มูลตรงกบัความตอ้งการ 4.44 0.76 มาก 
2.ปริมาณเน้ือหาเพียงพอต่อการใชง้านคน้ขอ้มูล 4.36 0.75 มาก 
3.เน้ือหามีความครอบคลุมครบทุกดา้น 4.44 0.73 มาก 
4.การจดัล าดบัเน้ือหามีความต่อเน่ืองและเขา้ใจไดง่้าย 4.48 0.74 มาก 
5.เน้ือหาถูกตอ้งและทนัสมยั 4.50 0.76 มาก 

สรุปผลประเมนิด้านเนือ้หา 4.44 0.67 มาก 
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ตารางท่ี 4  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการประเมินความพึงพอใจของ                  
ทุกกลุ่มผูใ้ชง้าน (ต่อ) 

 (n = 50) 
หวัขอ้การประเมิน ค่าเฉล่ีย 

(�̅�) 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

แปลผล 

ด้านการใช้งาน 
1.ระบบใชง้านง่ายและไม่ซบัซอ้น 4.56 0.71 มากท่ีสุด 
2.การแบ่งหมวดหมู่ส าหรับการสืบคน้มีความเหมาะสม 4.42 0.81 มาก 
3.ความเหมาะสมของระบบในการโตต้อบกบัผูใ้ชง้าน 4.40 0.81 มาก 
4.การใชข้อ้ความอธิบายหรือส่ือความหมายมีความ
เหมาะสม 

4.48 0.74 มาก 

5.การแสดงผลรายการสืบคน้มีความเหมาะสม 4.46 0.76 มาก 
6.การเขา้ถึงขอ้มูลท่ีตอ้งการหรือความรวดเร็วในการ
ตอบสนองของระบบมีความเหมาะสม 

4.46 0.76 มาก 

7.ระบบน้ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีจะน าไปใชง้าน 4.28 0.83 มาก 
8.ระบบน้ีช่วยอ านวยความสะดวกในการคน้หาขอ้มูล 4.48 0.76 มาก 

สรุปผลประเมนิด้านการใช้งาน 4.44 0.68 มาก 
ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 
1.สามารถเป็นแหล่งความรู้ท่ีเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่ง
สะดวก 

4.50 0.76 มาก 

2.ระบบช่วยใหผู้ใ้ชง้านสามารถคน้หาขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง
และรวดเร็วได ้

4.46 0.76 มาก 

3.ระบบน้ีมีประโยชน์เหมาะสมท่ีจะน ามาใชง้านไดจ้ริง 4.52 0.74 มาก 
สรุปผลด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 4.49 0.72 มาก 

สรุปผลประเมนิโดยรวม 4.46 0.66 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของทุกกลุ่มผูใ้ชง้าน จ านวน 50 คน 
 ดา้นการออกแบบส่วนประสานผูใ้ช้ แสดงให้เห็นว่า เม่ือน าแต่ละหัวขอ้มาผ่านวิธีการ
ทางสถิติเพื่อหาค่าเฉล่ีย (�̅�) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่าค่าเฉล่ียท่ีได้อยู่ท่ี 4.46  
และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.73  ดงันั้น ผูใ้ช้ระบบมีความพึงพอใจดา้นการออกแบบ
ส่วนประสานผูใ้ชอ้ยูใ่นระดบัมาก 
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 ดา้นเน้ือหาแสดงให้เห็นวา่ เม่ือน าแต่ละหวัขอ้มาผา่นวธีิการทางสถิติเพื่อหาค่าเฉล่ีย (�̅�) 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวา่ค่าเฉล่ียท่ีไดอ้ยูท่ี่ 4.44  และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.67 ดงันั้น ผูใ้ชร้ะบบมีความพึงพอใจดา้นเน้ือหาอยูใ่นระดบัมาก 
 ดา้นการใชง้านแสดงให้เห็นวา่ เม่ือน าแต่ละหวัขอ้มาผา่นวิธีการทางสถิติเพื่อหาค่าเฉล่ีย 
(�̅�) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่าค่าเฉล่ียท่ีได้อยู่ท่ี 4.20 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.69 ดงันั้น ผูใ้ชร้ะบบมีความพึงพอใจดา้นการใชง้านอยูใ่นระดบัมาก 
 ดา้นการน าไปใช้ประโยชน์แสดงให้เห็นว่า เม่ือน าแต่ละหัวขอ้มาผ่านวิธีการทางสถิติ
เพื่อหาค่าเฉล่ีย (�̅�) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่าค่าเฉล่ียท่ีได้อยู่ท่ี  4.49 และมี                   
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.72 ดงันั้น ผูใ้ชร้ะบบมีความพึงพอใจดา้นการน าไปใชป้ระโยชน์
อยูใ่นระดบัมาก 
 ภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจของทุกกลุ่มผูใ้ช้งาน แสดงให้เห็นว่าเม่ือน า                
แต่ละหวัขอ้มาผา่นวธีิการทางสถิติเพื่อหาค่าเฉล่ีย ( �̅�) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวา่
ค่าเฉล่ียท่ีได้อยู่ท่ี 4.46 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.66 ดงันั้น ผูใ้ช้ระบบมีความพึงพอใจ              
ดา้นภาพรวมของระบบอยูใ่นระดบัมาก 
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บทที ่5  

สรุปผลวจัิย  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 จากการพฒันาระบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษาพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ    
หอศิลป โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. เพื่อการพฒันาระบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษาพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 
หอศิลป 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้ต่อระบบจดัเก็บข้อมูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษา
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาการพัฒนาระบบจดัเก็บข้อมูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษา
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ   

1. ผูเ้ข้าชมพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลปโดยมีจ านวนผูเ้ข้าชม 40,619 คน ต่อปี 
หรือเฉล่ียวนัละ 111 คนต่อวนั (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป, สถิติผูเ้ข้าชมพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2539-2545)   

2. เจา้หนา้ท่ีของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป จ านวน   25    คน 
 เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการผสมผสานโดยใช้วิธีการในการวิจยั 2 วิธี  คือ การวิจยั
เชิงปริมาณซ่ึงใช้แบบสอบถาม และการวิจยัเชิงคุณภาพซ่ึงใช้การสัมภาษณ์ ดงันั้นกลุ่มตวัอย่าง
ประกอบดว้ย 2 กลุ่ม  ดงัน้ี 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้การวิจยัเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งาน
ระบบและแบบประเมินเน้ือหาและการออกแบบระบบการพฒันาระบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะ 
กรณีศึกษาพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่   

1. ผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป โดยการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ 
(Accidental Sampling)   จ  านวน  50  คน 

2. เจา้หน้าท่ีของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป โดยการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)  ซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีฝ่ายวชิาการ จ านวน  3  คน 
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 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้การวิจยัเชิงคุณภาพโดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาการศึกษา
แนวทางความต้องการของผูใ้ช้ระบบจัดเก็บข้อมูลผลงานศิลปะ จะใช้การเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยแบ่งผูเ้ขา้ร่วมการสัมภาษณ์เป็น 2 กลุ่ม ประกอบดว้ย 

 กลุ่มท่ี 1  ผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป จ านวน  20  คน    
 กลุ่มท่ี 2  เจา้หนา้ท่ีฝ่ายวชิาการพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป จ านวน 3  คน  

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. แบบสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัระบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะ  
2. แบบประเมินเน้ือหาและการออกแบบระบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษา

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 
3. ระบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษาพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 
4. แบบประเมินความพึงพอใจของจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษาพิพิธภณัฑสถาน

แห่งชาติ หอศิลป 
 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดใ้ชส้ถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลส าหรับประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบ
โดยใชค้่าเฉล่ีย (�̅�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
สรุปผลการวจัิย 
 จากการวิจัย เร่ือง   ก ารพัฒนาระบบจัด เก็บข้อมู ลผลงาน ศิลปะ  กรณี ศึกษ า
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  หอศิลป สรุปผลวจิยั ดงัน้ี 

1. ผลการพฒันาระบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษาพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  
หอศิลป ผูว้ิจยัได้พฒันาระบบจดัเก็บข้อมูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษาพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ              
หอศิลป  มีขอบเขตแนวคิดตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ โดยใชภ้าษา PHP และฐานขอ้มูล MySQL 
ใชโ้ปรแกรมจุมล่า ( Joomla) ซ่ึงระบบประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ 1.ผูใ้ชร้ะบบ และ 2.ผูดู้แลระบบ 
ซ่ึงแต่ละส่วนมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.1 ส่วนของผูใ้ช้ระบบ คือ ผูเ้ขา้ชมหอศิลป์  เม่ือผูใ้ช้งานเขา้สู่ระบบหน้าแรก จะมี
เมนูการใช้งานของระบบ ด้วยกัน  6 เมนู  ดังน้ี   1) Home หน้าจอหลัก  2) เก่ียวกับหอศิลป์                                 
3) นิทรรศการถาวร  4) นิทรรศการหมุนเวยีน 5) ติดต่อเรา  6) คน้หา 
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1.2 ส่วนของผูดู้แลระบบ ( back-end)  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบ CMS (Content 
Management System) หรือ ระบบจดัการเน้ือหาของเว็บไซต์ จะเรียกกันสั้ น ๆ ว่า หลังบ้าน เช่น 
จดัการฐานขอ้มูล โครงสร้างเว็บไซต์ การเขียนโคด้ควบคุม XML, text file, JAVA, PHP เป็นต้น 
โดยการเข้าใช้งานเมนูน้ี ต้องใส่ข้อมูล Username และ Password เพื่อให้ระบบตรวจสอบสิทธิ                
ในการเขา้ถึงขอ้มูลก่อน หากถูกตอ้งระบบจะอนุญาตให้ด าเนินการกบัขอ้มูลในฐานขอ้มูล MySQL ได ้
จะมีไวส้ าหรับ admin หรือผูท่ี้ได้รับอนุญาต เพื่อท าการ เพิ่มข้อมูลเข้าสู่ระบบ ลบขอ้มูล แก้ไข
ขอ้มูล เปล่ียนแปลงเวบ็ไซต ์

  ผลการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญตรวจเน้ือหาและการออกแบบโดยแบ่งเป็น ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นคอมพิวเตอร์ 3 คน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นศิลปะ 3 คน รวม 6คน ดา้นการออกแบบระบบในภาพ
รวมอยู่ในระดบัมาก (�̅�= 4.31, S.D. =  0.54 ) ด้านเน้ือหาในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 4.50 , 
S.D. =  0.61) สรุปผลประเมินโดยให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจเน้ือหาและการออกแบบในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (�̅�= 4.40 , S.D. =  0.30) 

2. ผลการประเมินความพึ งพอใจของจัด เก็บข้อมูลผลงาน ศิลปะ กรณี ศึกษา
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  หอศิลป ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบ จากกลุ่มตวัอย่าง                
53 คนโดย แบ่งเป็น 2 กลุ่มผูใ้ช ้ไดแ้ก่ 

2.1 เจา้หนา้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญสายวิชาการของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป  จ  านวน 
3 คน ผลการประเมินความพึงพอใจของเจา้หนา้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญสายวิชาการพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 
หอศิลป  ดา้นการออกแบบส่วนประสานผูใ้ชใ้นภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.13 , S.D. =  0.50) 
ดา้นเน้ือหาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.00 , S.D. =  0.53 ) ดา้นการใชง้านในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ( x = 4.42 , S.D. =  0.40 ) ดา้นการน าไปใชป้ระโยชน์ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
( x = 4.56 , S.D. =  0.51 ) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้ระบบกลุ่มเจ้าหน้าท่ี
ผูเ้ช่ียวชาญสายวิชาการพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลปในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.28, 
S.D. =  0.43 ) 

2.2 ผูเ้ข้าชมหอศิลป์  จ  านวน 50 คน ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ข้าชม            
หอศิลป์ ทุกกลุ่มผูใ้ชง้าน ดา้นการออกแบบส่วนประสานผูใ้ชใ้นภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( �̅� = 4.46 , 
S.D. =  0.73) ดา้นเน้ือหาในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 4.44 , S.D. =  0.67) ด้านการใช้งานใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 4.20 , S.D. =  0.69) ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด (�̅� = 4.49 , S.D. =  0.72) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบกลุ่ม
เจา้หน้าท่ีผูเ้ช่ียวชาญสายวิชาการพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลปในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก                 
(�̅� = 4.46 , S.D. =  0.66 ) 
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อภิปรายผลการวจัิย 
 จากการวิจัย เร่ือง   ก ารพัฒนาระบบจัด เก็บข้อมู ลผลงาน ศิลปะ  กรณี ศึกษ า

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  หอศิลป สามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี ดงัน้ี 
1. ผลการพฒันาระบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษาพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  

หอศิลป ผูว้ิจยัได้พฒันาระบบจดัเก็บข้อมูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษาพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ                
หอศิลป  ผลการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญตรวจเน้ือหาและการออกแบบโดยแบ่งเป็น ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
คอมพิวเตอร์ 3 คน และผูเ้ช่ียวชาญด้านศิลปะ 3 คน รวม 6คน ด้านการออกแบบระบบในภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.31, S.D. =  0.54 ) ดา้นเน้ือหาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.50 , 
S.D. =  0.61 ) สรุปผลประเมินโดยให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจเน้ือหาและการออกแบบในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( x = 4.40, S.D. =  0.30 ) ทั้ งน้ีอาจสืบเน่ืองมาจากผูว้ิจยัได้ด าเนินการพฒันาพัฒนา
ระบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษาพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  หอศิลป  อยา่งเป็นขั้นตอน 
โดยเร่ิมจาการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาแนวทางท่ีเป็นประโยชน์จากผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัระบบ จากนั้นจึง
รวบรวมขอ้มูลทั้งหมดน ามาพฒันาระบบตามตามกระบวนการพฒันาระบบ SDLC ทั้ง 5 ขั้นตอน 
แล้วจึงน ามาให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจเน้ือหาและการออกแบบประเมินเพื่อแก้ไขและน าไปให้กลุ่ม
ตวัอยา่งทดลองใชเ้พื่อใหไ้ดร้ะบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะท่ีมีคุณภาพซ่ึงสอดคลอ้งกบั รัชดาภรณ์  
เกิดแพร (2552) ท่ีไดท้  าการศึกษาการพฒันาระบบจดัเก็บขอ้มูลลายสักเพื่อพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคล 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและรวบรวมการสักท่ีมีแบบแผนในลกัษณะการสักยนัตข์องผูต้อ้งขงั
และพฒันาระบบการจดัเก็บขอ้มูลลายสัก เพื่อน าโปรแกรมฐานขอ้มูลไปประยุกต์ใช้งานร่วมกบั
ฐานขอ้มูลอาชญากรรมในการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคล โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและรวบรวม
รอยสักท่ีมีแบบแผนในลกัษณะการสักยนัต ์และพฒันาระบบจดัเก็บขอ้มูลลายสัก เพื่อน าโปรแกรม
ฐานขอ้มูลไปประยุกต์ใช้งานร่วมกบัฐานขอ้มูลอาชญากรรมในการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคล ซ่ึงมี
ขอบเขตในการศึกษาเฉพาะผูต้อ้งขงัท่ีมีรอยสักเป็นแบบแผนในลกัษณะการสักยนัตภ์ายในเรือนจ า  
การพฒันาระบบจดัเก็บขอ้มูลลายสักเพื่อพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลส าเร็จและบรรลุตามวตัถุประสงค ์
เป็นการพัฒนาระบบในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อความสะดวกและเอ้ือต่อการใช้งานและ                
การประยุกต์เขา้กบัแผนประทุษกรรมของเจา้หน้าท่ีต ารวจในการสืบสวนสอบสวนหาตวัผูก้ระท าผิด
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเพราะวา่ในการพฒันาระบบจดัเก็บขอ้มูลลายสักเพื่อพิสูจน์
เอกลักษณ์ บุคคลผู ้ศึกษาได้ท าการศึกษาเอกสารท่ีงานวิจัยเก่ียวข้อง  ก าหนดเน้ือหาและ                           
การออกแบบ เก็บข้อมูลอย่างเป็นขั้นตอน จึงท าให้ระบบจัดเก็บข้อมูลลายสักมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพต่อการใช้งานไดจ้ริง สอดคลอ้งกบัอนุสรณ์ สวสัดี (2551) ท่ีไดท้  าการศึกษาการพฒันา
ระบบจดัเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา โดยมีจุดมุ่งหมายในการท าวิจัยน้ี                 
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สองประการ ประการแรกเพื่อพฒันาระบบจดัเก็บขอ้มูลภาคสนามโดยทัว่ไป ท่ีสามารถใช้งานไดจ้ริง 
โดยออกแบบระบบให้สามารถใช้งานไดจ้ริงและสามารถตรวจทานความถูกตอ้งได้อย่างแม่นย  า 
ประการสองสามารถเรียกใชง้านภาพดาวเทียมความละเอียดสูง เพื่อให้เขา้ถึงพื้นท่ีเป้าหมายไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว ผลการวิจยั สามารถพฒันาระบบท่ีเหมาะสมกบัการน ามาใช้ในงานเก็บขอ้มูลภาคสนาม 
และได้น าวิธีการส่งขอ้มูลท่ีพฒันาข้ึน ไปสร้างระบบจดัเก็บขอ้มูลภาคสนามท่ีสามารถใช้ไดจ้ริง  
จากผลการศึกษาจะเห็นไดว้า่ระบบจดัเก็บขอ้มูลภาคสนามดว้ยคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา ท่ีออกแบบ
ข้ึนมานั่นมีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อการใช้งานได้จริง อาจเพราะผูว้ิจยัได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอน ศึกษาเอกสารและขอ้มูล งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ก าหนดเน้ือหาและการออกแบบท่ีชดัเจน
และเป็นขั้นตอนจึงท าให้งานวิจยัสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพและยงัสอดคลอ้งกบั Inez Raharjo 
and others (2016) ท่ีได้ท าการศึกษาการพฒันาระบบเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบโตต้อบท่ีใช้งานง่าย
และโตต้อบส าหรับโรคอมัพาตสมอง โรคอมัพาตสมองหรือสมองพิการ (ซีพี) เป็นโรคท่ีเกิดข้ึนใน
วยัเด็กและตอ้งมีการทดสอบหลายคร้ังเพื่อประเมินความสามารถทางร่างกายและจิตใจของผูป่้วย 
ในปัจจุบนัระบบการเก็บบนัทึกขอ้มูลทางการแพทยท่ี์ใช้ส าหรับซีพีเป็นเร่ืองทัว่ไปใช้งานยากและ 
มีแนวโน้มท่ีจะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย และไม่สามารถดึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ซ่ึงจะท าให ้                   
การวิเคราะห์ขอ้มูลผิดพลาดได ้ฉะนั้นผูว้ิจยัจึงไดท้  าการพฒันาระบบ ออกแบบ และสร้างตน้แบบ
ฐานข้อมูลด้วยส่วนติดต่อผูใ้ช้แบบกราฟิกท่ีมุ่งสู่การวิจยัทางคลินิกโดยเฉพาะ แพลตฟอร์มท่ีมี 
MySQL และ Java framework มีความน่าเช่ือถือปลอดภยัและสามารถรวมเขา้กบัภาษาโปรแกรมอ่ืน ๆ 
เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างง่ายดายเช่น MATLAB ฐานข้อมูลน้ีมีการออกแบบ GUI เป็น
เคร่ืองมือท่ีมีแนวโน้มส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูลและสามารถน ามาใช้ในหลาย ๆ ด้าน ท าให้
สามารถจดัเก็บขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์จากขอ้มูลจ านวนมหาศาลท่ีเก็บรวบรวมได ้

2. ผลการประเมินความพึ งพอใจของจัด เก็บข้อมูลผลงาน ศิลปะ กรณี ศึกษา
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  หอศิลป ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบ จากกลุ่มตวัอยา่ง 53 คน
โดย แบ่งเป็น 2 กลุ่มผูใ้ช้ ไดแ้ก่ 1)เจา้หน้าท่ีผูเ้ช่ียวชาญสายวิชาการของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 
หอศิลป  จ านวน 3 คน ผลการประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ีผู ้เช่ียวชาญสายวิชาการ
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบกลุ่มเจา้หนา้ท่ี
ผูเ้ช่ียวชาญสายวิชาการพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลปในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 4.28, 
S.D. =  0.43 )  2) ผูเ้ขา้ชมหอศิลป์  จ  านวน 50 คน ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบกลุ่ม
เจา้หนา้ที่ผูเ้ช่ียวชาญสายวิชาการพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
(�̅� = 4.46 , S.D. =  0.66 )  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบแบ่งความพึงพอใจเป็น 4 ดา้น 
ได้แก่ 1.ด้านการออกแบบส่วนประสานผูใ้ช้  2.ด้านเน้ือหา  3.ด้านการใช้งาน  และ  4.ด้านการ
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น าไปใช้ประโยชน์ โดยผูใ้ช้ระบบไดท้ดลองใช้ระบบดว้ยตวัเอง ระบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะ 
กรณีศึกษาพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  หอศิลป ท าให้ผูใ้ช้ระบบสามารถเขา้ถึงขอ้มูล รูปภาพของ
นิทรรศการต่างๆไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว มีเน้ือหาท่ีครอบคลุม  ใชง้านง่ายไม่ซบัซ้อนท าให้ผูใ้ช้
ระบบมีความพึงพอใจในระบบอยา่งมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั น ้าริน วฒิุวรรณ (2559) ท่ีไดท้  าการศึกษา
การพฒันาระบบการจดัเก็บและป้อนช้ินงานสู่กระบวนการผลิตน้ีถูกพฒันาข้ึนมาเพื่อให้พนกังาน
ป้อนงานก่อนท่ีงานนั้ นจะหมดซ่ึงท าให้สายการผลิตต้องหยุดท างาน ซ่ึงการหยุดชะงักของ
สายการผลิต มาจากหลายสาเหตุ เช่น ช้ินงานขาดความต่อเน่ือง อุปกรณ์เสียหาย หากระบบบริหาร
จดัการไม่ดีปัญหาสายการผลิตหยุดชะงักเน่ืองจากช้ินงานขาดความต่อเน่ืองจะเกิดข้ึนได้ง่าย         
จากผลการวิจยั ระบบบาร์โคด้ และแท็บเล็ตถูกน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างาน ช่วยให้การท างานแม่นย  า รวดเร็ว การหยุดชะงกัของสายการผลิตเน่ืองจากขาดช้ินงาน            
ก็ลดลงและยงัช่วยเพิ่มการผลิตไดม้ากกว่าเดิมอีกด้วยซ่ึงสอดคล้องกบัผกาพนัธ์  กิจรัตนี  (2555)  
ได้ศึกษาการพฒันาระบบการจดัเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลบางไทร อ าเภอบางไทร จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพปัญหาระบบการจดัเก็บรายได ้และเพื่อศึกษาแนว
ทางการพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลบางไทร อ าเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือ บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัเก็บรายไดข้อง
เทศบาล โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ และขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ดว้ยสถิติพรรณนา และวิเคราะห์เน้ือหา 
ผลการศึกษาพบวา่การพฒันาระบบการจดัเก็บรายไดช่้วยเพิ่มประสิทธิภาพและเร่งรัดพฒันารายได ้
ท าให้มีการปฏิบติัตามแผนงานและเป้าหมายท่ีก าหนดไวไ้ด้ และช่วยสามารถท าให้จดัเก็บภาษี
ได้มากข้ึนด้วยและยงัสอดคล้องกับ Takemura T and others (2005) ท่ีได้ท าการศึกษาการพฒันา
ระบบจัดเก็บและเรียกค้นข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีตัวแทน-ส าหรับโรคติดเช้ือ 
เน่ืองจากมีขอ้มูลมากมายอยูใ่นฐานขอ้มูล จึงท าใหไ้ม่สามารถเรียกขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและใหม่ล่าสุดมา
ใชไ้ด ้ผูว้จิยัตอ้งการไดรั้บขอ้มูลเฉพาะ ท่ีเป็นประโยชน์ และรวดเร็วจึงไดพ้ฒันาระบบสืบคน้ขอ้มูล
ส าหรับโรคติดเช้ือโดยเฉพาะ ในการพฒันาระบบมีเทคโนโลยสี าหรับเขตขอ้มูลของโรคติดเช้ือเพื่อ
การป้องกนัไม่ให้เกิดกระจายของโรคและข้อมูลน้ีจะต้องแจง้ให้ทราบตามก าหนดเวลา ต้องได้
ขอ้มูลใหม่ล่าสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการวิจยัน้ีพบว่าการพฒันาระบบช่วยดึงขอ้มูลท่ีเรา
พฒันาไดอ้ยา่งง่ายดาย และไดรั้บผลลพัธ์ท่ีใหม่และแม่นย  า 
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ข้อเสนอแนะ  
 จากการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดมี้ขอ้เสนอแนะเพื่อท าการวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

1. พฒันาระบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษาพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  หอศิลป 
ในลกัษณะอ่ืนๆ  อาทิเช่น  การพฒันาระบบจดัเก็บข้อมูลผลงานศิลปะในรูปแบบ3มิติ   พฒันา
ระบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะในรูปแบบแกลอร่ีเสมือนจริง(virtual gallery) ฯลฯ 

2. ควรมีการพฒันาระบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะ ในหลายสถานท่ีทั้งหอศิลป์ราชการ
และเอกชน  เช่น  หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  หอศิลปวฒันธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร  หอศิลป์จามจุรี   หอศิลป์มหาวทิยาลยัศิลปากร เป็นตน้ 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเคร่ืองมือวจัิย 
 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจเนือ้หาและการออกแบบระบบ 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ผสุดี  ดอกพรม 
 ต าแหน่ง  อาจารยป์ระจ าภาควชิาบรรณารักษศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ 
 มหาวทิยาลยัศิลปากร 
2. อาจารย ์ดร.วสัรา รอดเหตุภยั 
 ต าแหน่ง  รองหวัหนา้ภาควชิาฝ่ายวิชาการและวิจยัประจ าภาควชิาคอมพิวเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์ 
 มหาวทิยาลยัศิลปากร 
3. อาจารย ์ดร.รัชดาพร คณาวงษ ์
 ต าแหน่ง  อาจารยป์ระจ าภาควชิาคอมพิวเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์ 
 มหาวทิยาลยัศิลปากร 
4. ผูช่้วยศาสตราจารยน์าวนิ เบียดกลาง 
 ต าแหน่ง  หวัหนา้ภาควชิาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์
 มหาวทิยาลยัศิลปากร 
5. อาจารยฑี์ฆวฒิุ บุญวจิิตร 
 ต าแหน่ง  อาจารยป์ระจ าภาควชิาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์
 มหาวทิยาลยัศิลปากร 
6. ผูช่้วยศาสตราจารยป์าริชาติ ศุภพนัธ์ 
 ต าแหน่ง  อาจารยป์ระจ าภาควชิาภาพพิมพ ์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์
 มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจ IOC แบบประเมินความพงึพอใจของระบบ 
1.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ ไพวทิยศิริธรรม 
 ต าแหน่ง  อาจารยป์ระจ าภาควชิาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
 มหาวทิยาลยัศิลปากร 
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. น ้ามนต ์  เรืองฤทธ์ิ 
 ต าแหน่ง  หวัหนา้ภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
 มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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3. อาจารยส์กนธ์ ม่วงสุน 
 ต าแหน่ง  อาจารยป์ระจ าภาควชิาบรรณารักษศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์  

 มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

รายช่ือเจ้าหน้าทีผู้่เช่ียวชาญสายวชิาการ พพิธิภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป  

1. นางสาวปัทมา ก่อทอง  

 ต าแหน่ง ภณัฑารักษช์ านาญการ 

2. นายรัฐพงศ ์เกตุรวม  

 ต าแหน่ง ภณัฑารักษป์ฏิบติัการ 

3. นายธิติพงศ ์เสริฐวาสนาธญัญา  

 ต าแหน่ง นกัวชิาการวฒันธรรม 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข   
แบบตรวจสอบความสอดคล้องของแบบสอบถาม(IOC)  

การพฒันาระบบจัดเกบ็ข้อมูลผลงานศิลปะ  
กรณีศึกษาพพิธิภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 
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แบบประเมินความสอดคล้องข้อค าถามของระบบจัดเกบ็ข้อมูลผลงานศิลปะ 
กรณีศึกษาพพิธิภัณฑสถานแห่งชาติ(หอศิลป์เจ้าฟ้า) 

 
เร่ือง การพฒันาระบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะ 
 กรณีศึกษา : พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ (หอศิลป์เจา้ฟ้า) 
ผู้วจัิย นางสาวยวุดี   เรืองวศิรุตพงศ์ 
สาขาวชิา สนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อการพฒันาระบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษาพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ
(หอศิลป์เจา้ฟ้า) 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้ต่อระบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษา
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ(หอศิลป์เจา้ฟ้า) 
 
ค าช้ีแจง 
 โปรดพิจารณาขอ้ค าถาม และใส่เคร่ืองหมาย ลงในตาราง โดยมีเกณฑพ์ิจารณา ดงัน้ี 
  +1 หมายถึง  แน่ใจวา่ขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

0 หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
-1 หมายถึง  แน่ใจวา่ขอ้ค าถามไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือหา  

ตอนที ่1 ค าถามเกีย่วกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อ ข้อค าถาม ระดับความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ 
+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 

เพศ     

  ชาย     

  หญิง     

อายุ     

  ต ่ากวา่ 30 ปี     

  31 – 35 ปี     

  36 – 40 ปี     

  41 – 45 ปี     

  46 – 50 ปี     

  51 ปีข้ึนไป     
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ข้อ ข้อค าถาม ระดับความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ 
+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 

สถานภาพ     

  บุคลากรสายอาจารย ์     

  บุคลากรดา้นการบริการการศึกษา     

  เจา้หนา้ท่ีประจ าหอศิลป์     

  ผูเ้ขา้ชมหอศิลป์     

 

ตอนที ่2 ค าถามเกีย่วกบัประสิทธิภาพและความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบจัดเกบ็ข้อมูลผลงานศิลปะ 
กรณีศึกษา : พพิธิภัณฑสถานแห่งชาติ (หอศิลป์เจ้าฟ้า) 

ข้อ ข้อค าถาม ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 
ด้านการออกแบบส่วนประสานผู้ใช้     

 1.การออกแบบหนา้แรกและหนา้หลกัมีความ
เหมาะสม 

    

 2.การจดัวางรูปแบบง่ายต่อการอ่านและการใชง้าน     

 3.รูปแบบของตวัอกัษร ขนาด และสี มีความ
เหมาะสม 

    

 4.เมนูท่ีจดัเตรียมไวมี้ความเหมาะสม     

 5.ภาษาท่ีใชมี้ความชดัเจน เขา้ใจง่าย     

ด้านเนือ้หา      

 1.ผลลพัธ์จากการคน้ขอ้มูลตรงกบัความตอ้งการ     
 2.ปริมาณเน้ือหาเพียงพอต่อการใชง้านคน้ขอ้มูล     
 3.เน้ือหามีความครอบคลุมครบทุกดา้น     
 4.ความต่อเน่ืองและการจดัล าดบัเน้ือหา เขา้ใจไดง่้าย     
 5.เน้ือหาถูกตอ้งและทนัสมยั     
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ข้อ ข้อค าถาม ระดับความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ 
+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 

ด้านการใช้งาน     
 1.ระบบใชง้านง่ายและไม่ซบัซอ้น     

 2.ความเหมาะสมในการแบ่งหมวดหมู่การสืบคน้     

 3.ความเหมาะสมของระบบในการโตต้อบกบั
ผูใ้ชง้าน 

    

 
 

4.ความเหมาะสมในการใชข้อ้ความอธิบายหรือส่ือ
ความหมาย 

    

 5.ความเหมาะสมของการแสดงผลรายการสืบคน้     
 6.ความเหมาะสมของประสิทธิภาพในการเขา้ถึง

ขอ้มูลท่ีตอ้งการหรือความรวดเร็วในการตอบสนอง
ของระบบ 

    

 7.ระบบน้ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีจะน าไปใชง้าน     

 8.ระบบน้ีช่วยอ านวยความสะดวกในการคน้หาขอ้มลู     

ด้านการน าไปใช้ประโยชน์     
 1.สามารถเป็นแหล่งความรู้ท่ีเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่ง

สะดวก 
    

 2.ช่วยใหผู้ใ้ชง้านระบบสามารถคน้หาขอ้มูล ท่ี
ถูกตอ้งและรวดเร็วได ้

    

 3.ระบบน้ีมีประโยชน์เหมาะสมท่ีจะน ามาใชง้านไดจ้ริง     
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ข้อเสนอแนะส าหรับแบบประเมินความสอดคล้อง 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

 
ลงนาม...................................................................... 

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

                 ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวฒิุ    

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค  
แบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 
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แบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หอศิลป์ 
หวัขอ้วิจยั การพฒันาระบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษาพพิิธภณัฑสถานแห่งชาติ 

หอศิลป 
ผูว้จิยั นางสาวยวุดี   เรืองวศิรุตพงศ์ 
สาขาวชิา สนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา สังกดับณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปกร 
 
ตอนที ่1   ข้อมูลทัว่ไปของเจ้าหน้าที่หอศิลป์ 
ช่ือ – นามสกุล
................................................................................................................................................... 
ต าแหน่งปัจจุบนั
................................................................................................................................................ 
ประสบการณ์การท างาน.................................ปี 
 
ตอนที่ 2    ด้านเนือ้หาและการพฒันาระบบ 
1. ขอ้ค าถามหรือปัญหาท่ีท่านพบบ่อยส าหรับการใหบ้ริการแก่บุคคลท่ีเขา้มาเยีย่มชมหอศิลป์เป็น
เร่ืองใดบา้ง และท่านมีวธีิการตอบขอ้ค าถามหรือปัญหาอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
2.ท่านตอ้งการใหร้ะบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษาพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 
เก่ียวขอ้ง จดัเก็บ และน าเสนอขอ้มูล เร่ืองใดบา้ง 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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3.ระบบจัดเก็บข้อมูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ท่ีผู ้วิจ ัยจะ
พฒันาข้ึน ควรด าเนินการอยา่งไร มีองคป์ระกอบอะไรบา้ง(เช่น การเพิ่มขอ้มูล    การคน้หาขอ้มูล) 
.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

4.หนา้จอติดต่อกบัผูใ้ชง้าน (User Interface) ควรมีลกัษณะแบบใด และประกอบดว้ยขอ้มูล

อะไรบา้ง 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

ลงนาม........................................................................ 
(........................................................................) 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์)  
.............../................/................     
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แบบสัมภาษณ์ผู้เข้าชมหอศิลป์ 

หวัขอ้วิจยั การพฒันาระบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษาพพิิธภณัฑสถานแห่งชาติ 
หอศิลป 

ผูว้จิยั นางสาวยวุดี   เรืองวศิรุตพงศ์ 
สาขาวชิา สนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา สังกดับณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปกร 
 
ตอนที ่1   ข้อมูลทัว่ไปของผู้เข้าชมหอศิลป์ 
ช่ือ – นามสกุล
................................................................................................................................................... 
อาย.ุ..............................ปี    เพศ         ชาย               หญิง 
อาชีพ.................................................สถานท่ีท างาน/สถานศึกษา
..................................................................... 
เคยมาพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ก่ีคร้ัง  
            คร้ังแรก                2-10 คร้ัง               11-20 คร้ัง              ไม่ทราบจ านวนท่ีแน่ชดั 
 

ตอนที่ 2    ด้านเนือ้หาและการพฒันาระบบ 
1. ขอ้สงสัยหรือปัญหาท่ีท่านพบบ่อยเม่ือมาใชบ้ริการท่ีพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลปเป็นเร่ือง
ใดบา้ง และท่านมีวธีิหาค าตอบหรือแกปั้ญหานั้นอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2.หากหอศิลป์มีระบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะ ท่านตอ้งการใหร้ะบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะ 
กรณีศึกษาพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เก่ียวขอ้ง จดัเก็บ และน าเสนอขอ้มูล เร่ืองใดบา้ง 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

3.ระบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษาพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ท่ีผูว้ิจยัจะ
พฒันาข้ึน ควรท าอะไรไดบ้า้ง (เช่น การคน้หาขอ้มูล คลงัขอ้มูล) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

4.หนา้จอติดต่อกบัทางหอศิลป์ (User Interface) ควรมีลกัษณะแบบใด และประกอบดว้ยขอ้มูล

อะไรบา้ง 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

ลงนาม........................................................................ 
(........................................................................) 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์)  
.............../................/................     



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง  
แบบประเมินเนือ้หาและการออกแบบระบบจัดเกบ็ข้อมูลผลงานศิลปะ  

กรณีศึกษาพพิธิภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 
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แบบประเมินเนือ้หาและการออกแบบระบบจัดเกบ็ข้อมูลผลงานศิลปะ 
กรณีศึกษา พพิธิภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 

 
ค าช้ีแจง   ขอใหท้่านผูเ้ช่ียวชาญ ไดก้รุณาแสดงความคิดเห็นของท่านท่ีมีต่อเน้ือหาและการ
ออกแบบของระบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษา พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 

โดยใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องผลการพิจารณา  โดยพิจารณาตามความเห็นของท่าน
พร้อมเขียนขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์เพื่อน าไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป โดยท่ี  

ระดบั   5   หมายถึง     มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ระดบั   4   หมายถึง     มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
ระดบั   3   หมายถึง     มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ระดบั   2   หมายถึง     มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
ระดบั   1   หมายถึง     มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

หวัขอ้ ระดบัความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

ด้านการออกแบบระบบ 
1.การออกแบบหนา้แรก หนา้หลกั มีความเหมาะสม      
2.การจดัเรียงล าดบัเมนูมีความเหมาะสม      
3.ความเป็นสัดส่วน ชดัเจน ของการออกแบบเมนู      
4.ภาษาท่ีใชมี้ความชดัเจน      
5.รูปแบบของตวัอกัษร ขนาด สี พื้นหลงั ภาพ ภาพเคล่ือนไหว วดิี
ทศัน์ มีความเหมาะสม อ่านไดง่้ายและสวยงาม 

     

6.การเช่ือมโยงไปยงัส่วนต่างๆในเวบ็ไซตท์  าไดง่้ายไม่ซบัซอ้น      
ด้านเนือ้หา 
1.ความครบถว้นของเน้ือหา      
2.เน้ือหาและขอ้มูลมีความน่าเช่ือถือ      
3.เน้ือหาและขอ้มูลมีความถูกตอ้ง      
4.เน้ือหาและขอ้มูลส่ือความหมายไดอ้ยา่งชดัเจนเหมาะสม      
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ข้อเสนอแนะอืน่ๆ  

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 
 

ลงนาม...................................................................... 
(.......................................................................) 

        ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวุฒิ 
 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ  
แบบสอบถามความพงึพอใจการพฒันาระบบจัดเกบ็ข้อมูลผลงานศิลปะ   

กรณีศึกษาพพิธิภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 

เร่ือง  การพฒันาระบบจัดเกบ็ข้อมูลผลงานศิลปะ 

กรณีศึกษา พพิธิภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 

 

ค าช้ีแจง 

 1.แบบสอบถามฉบบัน้ีมุ่งท่ีจะศึกษาเพื่อพฒันาระบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะ 

กรณีศึกษา พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 

 2.แบบสอบถามฉบบัน้ี แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

     ตอนท่ี 1  ค  าถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 3 ขอ้ 

     ตอนท่ี 2  ค  าถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะ 

กรณีศึกษา พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป จ านวน 21 ขอ้ 

     ตอนท่ี 3  ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

 3.ค าตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวจิยั  เพื่อหาแนวทางในการพฒันา

ระบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษา พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ต่อไป 

 

     ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในความอนุเคราะห์คร้ังน้ี 

 

          นางสาวยวุดี   เรืองวศิรุตพงศ ์
                            นกัศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
  สาขาวชิาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ตอนที ่1     ข้อมูลเกีย่วกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง     โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่งตรงตามความเป็นจริง 
1.เพศ 
  ชาย    หญิง 
2.อาย ุ
  ต ่ากวา่ 15 ปี  15 – 20 ปี   21 - 30 ปี   

 31 - 35 ปี   36 - 40 ปี   41 - 45 ปี   
 46 - 50 ปี   51 ปีข้ึนไป 

  
3.สถานภาพ 
  บุคลากรสายวชิาการ    

 นกัเรียน/นกัศึกษา 
  เจา้หนา้ท่ีประจ าหอศิลป์   

 ผูเ้ขา้ชมหอศิลป์ 
  ศิลปิน   ภณัฑารักษ ์   นกัสะสมผลงานศิลปะ 
  นกัวจิารณ์งานศิลปะ  อ่ืนๆ...................................................... 

 
ตอนที่ 2  สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษา   
พพิธิภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 
ค าช้ีแจง 

 1.โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องความพึงพอใจตามความเห็นของท่านขอ้ละ 1 ช่อง  
โดยมีค่าน ้าหนกั  ดงัน้ี 
  ระดบั   5   หมายถึง     มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  ระดบั   4   หมายถึง     มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
  ระดบั   3   หมายถึง     มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ระดบั   2   หมายถึง     มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
  ระดบั   1   หมายถึง     มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 2.โปรดอ่านขอ้ความทุกขอ้โดยละเอียด  แลว้พิจารณาวา่ระบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะ 
กรณีศึกษา   พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป  ท่านมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัใด ตามสภาพท่ี
แทจ้ริง โดยใชเ้กณฑต์ามค าช้ีแจงในขอ้ท่ี 1 
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หวัขอ้ ระดบัความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

ด้านการออกแบบส่วนประสานผู้ใช้ 
1.การออกแบบหนา้หลกัมีความเหมาะสม      
2.รูปแบบการจดัวางสะดวกต่อการอ่านและการใชง้าน      
3.รูปแบบของตวัอกัษร ขนาด และสี มีความเหมาะสม      
4.เมนูท่ีจดัเตรียมไวมี้ความเหมาะสม      
5.ภาษาท่ีใชมี้ความชดัเจน เขา้ใจง่าย      
ด้านเนือ้หา 
1.ผลลพัธ์จากการคน้ขอ้มูลตรงกบัความตอ้งการ      
2.ปริมาณเน้ือหาเพียงพอต่อการใชง้านคน้ขอ้มูล      
3.เน้ือหามีความครอบคลุมครบทุกดา้น      
4.การจดัล าดบัเน้ือหามีความต่อเน่ืองและเขา้ใจไดง่้าย      
5.เน้ือหาถูกตอ้งและทนัสมยั      
ด้านการใช้งาน 
1.ระบบใชง้านง่ายและไม่ซบัซอ้น      
2.การแบ่งหมวดหมู่ส าหรับการสืบคน้มีความเหมาะสม      
3.ความเหมาะสมของระบบในการโตต้อบกบัผูใ้ชง้าน      
4.การใชข้อ้ความอธิบายหรือส่ือความหมายมีความเหมาะสม      
5.การแสดงผลรายการสืบคน้มีความเหมาะสม      
6.การเขา้ถึงขอ้มูลท่ีตอ้งการหรือความรวดเร็วในการตอบสนอง
ของระบบมีความเหมาะสม 

     

7.ระบบน้ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีจะน าไปใชง้าน      
8.ระบบน้ีช่วยอ านวยความสะดวกในการคน้หาขอ้มูล      
ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 
1.สามารถเป็นแหล่งความรู้ท่ีเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวก      
2.ระบบช่วยใหผู้ใ้ชง้านสามารถคน้หาขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและ
รวดเร็วได ้

     

3.ระบบน้ีมีประโยชน์เหมาะสมท่ีจะน ามาใชง้านไดจ้ริง      
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ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะเพือ่การปรับปรุง 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

................................................................. 

ขอขอบคุณในความร่วมมือเป็นอยา่งสูง 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ  
คู่มือการใช้งานระบบจัดเกบ็ข้อมูลผลงานศิลปะ  
กรณีศึกษาพพิธิภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 
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คู่มือระบบ 

 

 ผูว้ิจยัได้พฒันาคู่มือระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ คู่มือผูใ้ช้งานระบบ และคู่มือ

ผูดู้แลระบบ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

1.คู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 
(ส าหรับผู้ใช้งานระบบ) 
 ระบบจดัเก็บข้อมูลผลงานศิลปะ กรณีศึกษาพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เม่ือ

ผูใ้ชง้านเขา้สู่ระบบหนา้แรก จะมีเมนูการใชง้านของระบบ 6 เมนู ดงัน้ี 

1. HOME หรือหน้าจอหลกั เป็นเมนูท่ีแสดงขอ้มูลและรูปภาพนิทรรศการท่ีมีการเพิ่ม
เขา้มาใหม่ หรือเป็นหนา้ท่ีแสดงกิจกรรมในช่วงนั้นๆวา่มีอะไรบา้ง  

 
 

ภาพท่ี 1  แสดงตวัอยา่งเมนูหลกัจากฐานขอ้มูลระบบจดัเก็บขอ้มูลผลงานศิลปะ  
 กรณีศึกษาพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 
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2. เก่ียวกบัหอศิลป์  เป็นเมนูท่ีแสดงขอ้มูลของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เช่น 
ประวติัความเป็นมา โครงสร้างองคก์าร การบริการ อตัราค่าเขา้ชม เป็นตน้ 

 
 

ภาพท่ี 2  แสดงตวัอยา่งเมนูเก่ียวกบัหอศิลป์   

 

3. นิทรรศการถาวร เป็นเมนูท่ีแสดงขอ้มูลและรูปภาพเก่ียวกับนิทรรศการถาวรของ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ซ่ึงเป็นนิทรรศการท่ีแสดงประจ า อาจมีการหมุนเวียนภาพ
ผลงานมาจดัแสดงบา้งแต่โดยรวมยงัคงไวซ่ึ้งแนวความคิดของแต่ละห้องอยู่ โดยภาพท่ีน ามาจดั
แสดงเป็นภาพท่ีเป็นสมบติัของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เก็บรักษาเอาไวมี้ทั้งผลงานของ
ศิลปินไทยและต่างชาติตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แบ่งเป็นห้องนิทรรศการ 4 ห้อง ดังน้ี  ห้อง
ศิลปกรรมไทย         ห้องจิตรกรรมไทยประเพณี ห้องจิตรกรรมแบบตะวนัตก  และห้องเฉลิมพระ
เกียรติ 
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ภาพท่ี 3  แสดงตวัอยา่งเมนูนิทรรศการถาวร หอ้งศิลปกรรมไทย 
 

 
ภาพท่ี 4  แสดงตวัอยา่งเมนูนิทรรศการถาวร ห้องจิตรกรรมไทยประเพณี 
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ภาพท่ี 5  แสดงตวัอยา่งเมนูนิทรรศการถาวร ห้องจิตรกรรมแบบตะวนัตก 
 

 
ภาพท่ี 6  แสดงตวัอยา่งเมนูนิทรรศการถาวร ห้องเฉลิมพระเกียรติ 
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4. นิทรรศการหมุนเวียน  เป็นเมนูท่ีแสดงข้อมูลและรูปภาพเก่ียวกับนิทรรศการ
หมุนเวียนของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ซ่ึงเป็นนิทรรศการท่ีหมุนเวียนมาจดัแสดง แต่ละ
นิทรรศการท่ีน ามาจดัแสดงจะไดรั้บคดัเลือกจากคณะกรรมการของหอศิลป์เพื่อให้มาจดัแสดงท่ี
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป น้ีได ้เป็นนิทรรศการท่ีมีการจดัแสดงระยะเวลาตั้งแต่ 15-30 วนั 
ยกเวน้บางนิทรรศการท่ีอาจมีการจัดนิทรรศการมากกว่า30วนัข้ึนไป เช่น นิทรรศการเฉลิม                    
พระเกียรติในหลวงรัชกาลท่ี 9   นิทรรศการเฉลิมฟิลม์กระจก ฉลองมรดกความทรงจ าแห่งโลก เป็นตน้ 
โดยแบ่งนิทรรศการหมุนเวยีนตามปีตั้งแต่ปี 2560 - 2561ได ้ดงัน้ี 

 
ภาพท่ี 7  แสดงตวัอยา่งเมนูนิทรรศการชัว่คราว 

5. ติดต่อเรา เป็นเมนูท่ีแสดงขอ้มูลท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท์ หมายเลขโทรสาร(FAX) 
อีเมล์(E-mail)  แผนท่ี หรือรายละเอียดอ่ืนๆของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ท่ีสามารถใชเ้ป็น
ช่องทางใหผู้ใ้ชร้ะบบสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได ้
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ภาพท่ี 8  แสดงตวัอยา่งเมนูติดต่อเรา 

 
6. คน้หา  ผูใ้ช้งานพิมพ์ค  าค้นท่ีต้องการคน้หาข้อมูลลงในช่องค้นหา หลังจากพิมพ ์              

ค  าคน้หาแลว้ระบบจะแสดงผลลพัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าคน้นั้นๆต่อไป  “ศิลป์ พีระ” 
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ภาพท่ี 9  แสดงตวัอยา่งเมนูคน้หา 

2.คู่มือการใช้งานระบบจัดเกบ็ข้อมูลผลงานศิลปะ กรณศึีกษาพพิธิภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป  
(ส าหรับผู้ดูแลระบบ) 
 การเข้าสู่ระบบ  
 ในการเขา้สู่ระบบ ผูดู้แลจะตอ้งใส่ขอ้มูล Username และ Password เพื่อยืนยนัสิทธิใน
การเข้าถึงข้อมูลและการจัดการข้อมูล ในท่ีน้ีผู ้วิจ ัยก าหนดให้ใช้ admin เป็น Username และ 
Password คือ 123456789 
 จากนั้นคลิกปุ่ม Log in เพื่อเขา้สู่ระบบ ดงัแสดงในภาพท่ี 10 
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ภาพท่ี 10  แสดงตวัอยา่งหนา้จอเมนูเขา้สู่ระบบ 

 จากภาพท่ี 10 เม่ือระบบตรวจสอบสิทธิของLog in น้ีแล้ว หากไม่เกิดข้อผิดพลาดก็           
จะอนุญาตใหด้ าเนินการต่างๆผา่นเมนู ดงัแสดงในภาพท่ี 11 

 
 

ภาพท่ี 11  แสดงตวัอยา่งหนา้จอเมนูของผูดู้แลระบบเม่ือเขา้สู่ระบบ 
 
เมนูการใช้งาน 

1. การเพิ่มขอ้มูลสู่ระบบ  ผูดู้แลระบบสามารถเพิ่มขอ้มูลโดยเลือกเพิ่มขอ้มูลซ่ึงระบบ
จะแสดงแบบฟอร์มให้เพิ่มขอ้มูลในระบบ ในลกัษณะท่ีผูดู้แลระบบกรอกขอ้มูลเอง โดยกดท่ีเมนู
Components แลว้กดท่ีปุ่ม New เพื่อเพิ่มขอ้มูล 
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ภาพท่ี 12  แสดงตวัอยา่งหนา้จอเพื่อเพิ่มขอ้มูล 
 

 
 

ภาพท่ี 13  แสดงตวัอยา่งหนา้จอเพื่อเพิ่มขอ้มูล(ต่อ) 
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ภาพท่ี 14  แสดงตวัอยา่งหนา้จอเพื่อเพิ่มขอ้มูล(ต่อ) 
 

2. การแกไ้ขขอ้มูล  ผูดู้แลระบบสามารถเลือกแกไ้ขขอ้มูล โดยดึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูลท่ี
ไดจ้ดัเก็บไวม้าแสดง จากนั้นผูดู้แลระบบสามารถด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลเขา้สู่ระบบได ้

 
 

ภาพท่ี 15  แสดงตวัอยา่งหนา้จอเพื่อแกไ้ขขอ้มูล   
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3. การลบขอ้มูล  ผูดู้แลระบบสามารถลบขอ้มูลออกจากระบบได ้ระบบจะลบรายการ
ขอ้มูลนั้นออกจากฐานขอ้มูล โดยกดเลือกรายการท่ีลบ แลว้กดปุ่มTrashขอ้มูลท่ีตอ้งการลบก็จะถูก
ลบออกไป 

 
 

ภาพท่ี 16  แสดงตวัอยา่งหนา้จอเพื่อลบขอ้มูล   

4. ออกจากระบบ เม่ือเสร็จส้ินการใชง้านระบบ ตอ้งคลิกท่ีLog out 

 
ภาพท่ี 17  แสดงตวัอยา่งหนา้จอเพื่อออกจากระบบ(Log out) 



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช  
หนังสือน า 
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ภาคผนวก ซ  
เกยีรติบัตรรางวลัผลงานวจัิย/ผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น  
เกยีรติบัตรการน าเสนอผลงานวจัิย/ผลงานสร้างสรรค์ 
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ประวติัผูเ้ขียน  
 

ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกุล ยวุดี  เรืองวศิรุตพงศ ์
วนั เดือน ปี เกดิ 21 พฤษภาคม 2530 
สถานทีเ่กดิ ราชบุรี 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 138 ม.16  ต.ท่าผา อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี   
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