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บทคัดย่อ 

งานวิจัยต่อไปนี้เป็นการพัฒนาระบบจัดการสื่อมัลติมีเดียและสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนข้อมูลด้านการ
ตัดสินใจ มหาวิทยาลัยราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาระบบจัดการสื่อมัลติมีเดียด้านประชาสัมพันธ์ 
วิชาการและการเรียนการสอน 2) เพ่ือเป็นแหล่งรวมรวบสื่อและข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้งาน 3) เพ่ือ
วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเป็นสารสนเทศในเชิงสถิติเพ่ือการตัดสินใจ  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ 
และนักศึกษา จ านวน 5, 30 และ 100 คน ตามล าดับ เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการจากแบบ
สัมภาษณ์ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม สรุปรายการในรูปแบบเอกสาร Requirements Traceability Matrix 
โดยแบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้ 1) ส่วนชุดค าสั่งประมวลผลข้อมูลตามความต้องการผู้ใช้งาน  2) ส่วนออกแบบและ
เครื่องมือ 3) ส่วนรายงานสรุปข้อมูล Performance  4) ส่วนข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือให้การรวบรวมข้อมูลและ
การพยากรณ์ ส่วนการทดสอบจากกลุ่มตัวอย่างระบบผู้วิจัยได้น าทฤษฎี V-Shaped life cycle มาใช้ในการ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดยเลือกใช้เทคโนโลยี PHP ติดต่อฐานข้อมูล MySQLi และเทคโนโลยี HTML5, 
JavaScript frameworks, JQuery, Ajax, CSS3 ในการพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งานในรูปแบบ Responsive 
Web Design 

สรุปผลภาพรวมจากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมของผู้บริหารที่ใช้งาน
ระบบฯ มีความคิดเห็นเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .81 ซึ่งอยู่ในระดับความ
คิดเห็นดี ภาพรวมอาจารย์ ที่ใช้งานระบบฯ มีความคิดเห็นเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .91 ซึ่งอยู่ในระดับความคิดเห็นดี ภาพรวมนักศึกษา ที่ใช้งานระบบฯ มีความคิดเห็นเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.93 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .83 ซึ่งอยู่ในระดับความคิดเห็นปานกลาง จากงานวิจัยมีความ
สอดคล้องกับการศึกษาและพัฒนาระบบของ (Anne van Kesteren,2017) ผู้วิจัยได้น าผลการศึกษาดังกล่าว
มาเป็นแนวทางในการทดสอบและพัฒนาระบบ  
ค าส าคัญ:  ระบบจัดการสารสนเทศ, ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ, ระบบฐานข้อมูล , เว็บ
แอพพลิเคชั่น 
 
Abstract 
 The following research is to assist in the development of multimedia management and 
information systems to support decision-making information at Ratchathani University. The 
purpose of this study are: 1) to identify methods to manage the multimedia system of public 
relations; 2) to function as a source of user opinion information; and 3) to analyze usage data 
as statistical information for decision making. The sample consisted of 5 administrators, 30 
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teachers and 100 students who were gathered to study problems and provide interviews. 
Focus group record data were analyzed using Traceability Matrix requirements and were 
divided into 4 areas: 1) instruction set for processing data based on the user's needs; 2) study 
design and tools to be used; 3) performance summary report, and 4) feedback for data 
collection and prediction. For testing, the V-Shaped life cycle was used to design and develop 
the system.  Responsive Web Design with PHP technology, MySQLi database, HTML5 
technology, JavaScript frameworks, JQuery, Ajax, and CSS3 were used in developing the user 
connection mode. Data were gathered by questionnaire.  

The results of the questionnaire showed that overall, the administrator's opinion in 
using the multimedia and information management system was at a good level ( �̅� = 4. 02,  

SD = .81); the teachers’ opinion in using the system was at a good level (�̅� = 4.06, SD = .91); 

and the students’ opinion in using the system was at a moderate level (�̅� = 3.936, SD = .83). 
The research was consistent with Anne van Kesteren’s study and development of the system 
in 2017.  The researchers will use the results of research as a guideline for testing and 
developing the system.          
Keywords:  Management Information Systems, Decision Support Systems, Database Systems, 
Web Applications 
 
บทน า 

ปัจจุบันระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information System) หรือ MIS คือระบบ
ที่ให้สารสนเทศที่บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารต้องการ เพ่ือให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
จะรวมทั้ง สารสนเทศภายในและภายนอก สารสนเทศที่เกี่ยวพันกับองค์กรทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งสิ่งที่
คาดว่าจะเป็นในอนาคต โดยระบบ MIS จะแสดงรายงานที่สรุปสารสนเทศ จากระบบฐานข้อมูลที่มีการจัดเก็บ
ตามวัตถุประสงค์ โดยรายงานจะเน้นให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นแนวโน้ม และภาพรวม ขององค์กรในปัจจุบัน 
รวมทั้งสามารถควบคุมและตรวจสอบงานในแต่ละระดับปฏิบัติการ แต่ด้วยขอบเขตของรายงาน จะขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของสารสนเทศ จุดประสงค์การใช้งาน และกระบวนการช่องทางในการจัดเก็บ โดยรายงานสามารถ
แสดงผลตามช่วงระยะเวลา รายงานตามความต้องการ หรือรายงานตามสภาวะการณ์หรือเหตุผิดปกติ 

มหาวิทยาลัยราชธานีได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีส่วนช่วยในจัดการข้อมูลและมีการจัดเก็บ
สารสนเทศที่กล่าวอ้างถึงความต้องการ ความสนใจ และความคิดเห็นในแต่ละด้าน อธิเช่น ระบบประเมิน
อาจารย์, ระบบประเมินกิจกรรม, ระบบสืบค้นศูนย์วิทยบริการ, ระบบทะเบียนนักศึกษา, ระบบทะเบียน
ครุภัณฑ์, ระบบสารสนเทศด้านงานวิจัยและบุคลากร , ระบบจัดการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ เป็นต้น ซึ่งระบบดังกล่าวจะมีชุดค าสั่งที่ช่วยในการจัดเก็บ วิเคราะห์ สรุปผลเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล
สารสนเทศที่ช่วยในการตัดสินใจในการวางแผนการควบคุมส าหรับผู้บริหาร และยังส่งผลให้เกิดความรวดเร็ว
ต่อการท างานทั้งด้านการสอนของอาจารย์ ในการปฏิบัติงานของระดับเจ้าหน้าที่ และเป็นข้อมูลในการน าไป
วิเคราะห์เพื่อหาค าตอบในการแก้ไขปรับปรุงจนก่อให้ความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ 

ผู้วิจัยจึงมีความต้องวิจัยและพัฒนาระบบจัดการสื่อมัลติมีเดียและสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนข้อมูลด้าน
การตัดสินใจ มหาวิทยาลัยราชธานี เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อมับติมีเดียทั้ง
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ด้านงานประชาสัมพันธ์ ด้านการเรียนการสอน ด้านวิชาการ งานวิจัยและอ่ืนๆ และเป็นช่องในการรับข้อมูล
ความคิดเห็น ตลอดจนความต้องการด้านต่างๆ เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผล สรุปจนก่อให้เกิด
สารสนเทศที่ช่วยในการตัดสินใจวางแผนจนก่อให้ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยราช
ธานี สถานบันการศึกษา และหน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐบาลเพ่ือก้าวไปสู่การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) อย่างสมบูรณ์แบบต่อไปในอนาคต 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาระบบจัดการสื่อมัลติมีเดียด้านประชาสัมพันธ์ วิชาการและการเรียนการสอน 
2. เพ่ือเป็นแหล่งรวมรวบสื่อและข้อมูลความคิดเห็นด้านต่าง ๆ  ของผู้ใช้งานเพ่ือใช้เป้นสารสนเทศใน

การพยากรณ์ 
3. เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลการในเชิงสถิติเพ่ือการตัดสินใจผู้บริหาร 

 
กรอบความคิดในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตในการพัฒนาระบบจัดการสื่อมัลติมีเดียและสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนข้อมูล
ด้านการตัดสินใจ โดยใช้ทฤษฎี SDLC (V-Shaped life cycle) มีกระบวนการส ารวจแนวคิดศึกษาความเป็นไป
ได้ การลดความเสี่ยง ก าหนดขอบเขตการพัฒนาระบบและการสาธิต 5 ขั้นตอน 1)Needs 2)System 
Performance Requirement 3)Performance Space 4)Preliminary Design 5) Detail Design ทดสอบ
ระบบตามล าดับขั้นตอนหลังการพัฒนา 5 ขั้นตอน 1)Operational Tests 2) System Performance Test 
3)SystemIntegration Test 4) SubsystemIntegration Test 5) Component Test ตามล าดับ ดังรูปที่ 1 
 

 
 

รูปที่ 1 โมเดล SDLC (V-Shaped life cycle) ล าดับขั้นตอนการพัฒนาระบบการจัดการสื่อมัลติมีเดียและ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนข้อมูลด้านการตัดสินใจ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาระบบจัดการสื่อมัลติมีเดียและสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนข้อมูลด้านการ

ตัดสินใจ มหาวิทยาลัยราชธานี โดยผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและกลุ่มเป้าหมายเพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและ
ความต้องการเพ่ือให้ได้มาซึ่งแนวทางในการออกแบบพัฒนาระบบฯ จากแบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการ
สนทนากลุ่มในรูปแบบเอกสาร Requirements Traceability Matrixดังต่อไปนี้ 
  1.  ประชากร  ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา ที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชธานี หรือมี
ส่วนเกี่ยวข้องในการใช้งานระบบ จ านวน  305  คน  จ าแนกได้ดังนี้ 
   1.1  กลุ่มผู้บริหาร  (ผู้ซึ่งได้รับต าแหน่งทางการบริหาร)  จ านวน  15 คน  
   1.2  กลุ่มอาจารย์(อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชธานีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้
ด าเนินการในส่วนต่างๆ จ านวน  90  คน 
   1.3  กลุ่มนักศึกษา (ผู้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้ารับการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 
2/2561)  จ านวน  950  คน 
  2.  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  ผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา ตอบแบบสัมภาษณ์บันทึกการ
สนทนากลุ่มเพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัญหา ความต้องการในการใช้งานระบบ ซึ่งขนาดของกลุ่มตัวอย่างถูก
ก าหนดตามตาราง  Krejcie  และ  Morgan  (บุญชม ศรีสะอาด.2535 : 40) จ านวน  135  คน จ าแนกได้ดังนี้ 
   2.1  กลุ่มผู้บริหาร  จ านวน  5คน  
   2.2  กลุ่มอาจารย์  จ านวน  30  คน 
   2.3  กลุ่มนักศึกษา  จ านวน  100  คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. ระบบจัดการสื่อมัลติมีเดียและสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนข้อมูลด้านการตัดสินใจ

มหาวิทยาลัยราชธานีพัฒนาระบบโดยเลือกใช้เทคโนโลยี PHP ติดต่อฐานข้อมูล MySQLiและเทคโนโลยี 
HTML5 , JavaScript frameworks, JQuery, Ajax, CSS3ในการพัฒนาส่ วนติดต่อผู้ ใช้ ง าน ในรูปแบบ
Responsive Web Design 

2. แบบสอบถามความคิดเห็น ใช้ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของระบบ 
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบ่งระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้  
และควรปรับปรุง จ านวน 135ฉบับ  ซึ่งมี  3  ตอนดังนี้ 
  ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของค าถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ 
  ตอนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจจากการใช้งานระบบ ลักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่าแบ่งระดับความคิดเห็นเป็น 5  ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ และควรปรับปรุง  ซึ่งแบ่ง
การศึกษาสภาพปัญหาออกเป็น4  ด้าน  ดังนี้   
   ด้านที่ 1ส่วนประมวลผลข้อมูล(Functional Requirement)เป็นการประเมินเพ่ือดู
ว่าระบบที่ได้พัฒนาขึ้นนั้นมีความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพประมวลผลถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้
มากน้อยเพียงใด 
   ด้านที่ 2 ส่วนออกแบบและเครื่องมือ (Usability)เป็นการประเมินเพ่ือดูว่าระบบ มี
ความง่ายต่อการใช้งานมากน้อยเพียงใด มีความเร็วในการประมวลผลเป็นอย่างไร  
   ด้านที่  3 ส่วนรายงานสรุปข้อมูล  (Performance)เป็นการประเมิน เ พ่ือ วัด
ประสิทธิภาพในการสรุปข้อมูลของรายงานตามความต้องการ มากน้อยเพียงใด 
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   ด้านที่ 4 ส่วนข้อมูลย้อนกลับ (Responsiveness)เป็นการสอบถามความคิดเห็นใน
ภาพรวมจากการน าข้อมูลที่ได้จากการแสดงความคิดเห็น มาพยากรณ์ผลด้านต่างๆ เกิดประโยชน์มากน้อย
เพียงใด 
   ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ลักษณะเป็นแบบปลายเปิดการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้
ก าหนดสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย  (Arithmetic 
Mean), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)และการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้หาคุณภาพของ
เครื่องมือ  ได้แก่ ค่าอ านาจจ าแนก, ค่าความเชื่อม่ัน 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการ เพ่ือให้ได้มาซึ่งแนวทางในการออกแบบพัฒนา
ระบบฯ จากแบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยได้สรุปรายการจากเอกสาร Requirements 
Traceability Matrix มีรายละเอียดขอบเขตการท างานของระบบโดยภาพรวม ตามความต้องการของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ผ่านการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้พัฒนาระบบดังตารางที่ 1 
 
ตารางที1่ รายการสภาพปัญหาและความต้องการ (Requirements Traceability Matrix ) 
 
Requirement 
- ระบบช่วยในการจดัการโครงสร้างของหลักสูตร,รายวิชา,หัวข้อ,บทเรียน, เนื้อหา, 
- ระบบช่วยในการจดัการแบบทดสอบ,ข้อค าถาม,ข้อตอบ 
- ระบบวิเคราะห์แบบทดสอบ 
- ระบบถามตอบท่ีสะดวกง่ายต่อการใช้งาน และไดผ้ลในการแก้ไขปญัหา 
- ระบบแสดงความคดิเห็นด้วยข้อความ, ความรูส้ึก, โหวดและอื่นๆ 
- ระบบท่ีแสดงเหตุการณห์รือตอบสนองการใช้งานในรูปแบบต่างๆ 
- ระบบท่ีจ าแนกความคิดเห็น ค าถาม ค าตอบ สภาพปัญหาและน ามาเป็นข้อมูลในการพยากรณ์ 
- ระบบมีความสะดวกง่ายต่อการเขา้ถึงข้อมูล ไม่ยุ่งยากหรือมีขั้นตอนซับซ้อน 
Usability 
- แสดงข้อมูลใน Dropdown List ด้วย Autocomplete 
- การแสดงกรอบข้อความ จากผลตอบรับหรือย้อนกลบักรณีเพิ่ม, ลบ, แก้ไขข้อมูลให้ชัดเจน/ มีขนาดใหญ่ / แสดงที่

จุดศูนย์กลาง 
- เพิ่มระบบการแจ้งเตือน เหตุการณ์ , ข่าวสาร , ข้อความถึงคณุ , Feedback 
- เพิ่มระบบสนทนาในรูปแบบ Chat Room 
- ปรับปรุงส่วนรับข้อมูล (Editing Content) เช่น Wysiwyg, IMCE 
- เพิ่มเตมิระบบถามตอบ / คลังปัญหาและแนวทางแก้ไข 
- ปรับปรุงส่วนแสดงข้อมูลผ่านหน้าจอให้มีรูปแบบ Panel Group 
- การแสดงกรอบข้อความ จากผลตอบรับหรือย้อนกลบักรณีเพิ่ม, ลบ, แก้ไขข้อมูลให้ชัดเจน/ มีขนาดใหญ่ / แสดงที่

จุดศูนย์กลาง 
- เพิ่มระบบการแจ้งเตือน เหตุการณ์ , ข่าวสาร , ข้อความถึงคณุ , Feedback 
- เพิ่มระบบสนทนาในรูปแบบ Chat Room 
- ปรับปรุงส่วนรับข้อมูล (Editing Content) เช่น Wysiwyg, IMCE 
- เพิ่มเตมิระบบถามตอบ / คลังปัญหาและแนวทางแก้ไข 
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- ปรับปรุงส่วนแสดงข้อมูลผ่านหน้าจอให้มีรูปแบบ Panel Group 
- น า popover มาเสรมิส่วนแสดงข้อมูลผ่านหน้าจอเป็นไอคอน 
- น า Navbar มาเสริมส่วนเมนเูพื่อแบ่งกลุ่มเมน ู
Performance 
- เพิ่มการจดัเก็บการเข้าถึงข้อมูล Log File ทุกกรณีที่ผู้ใช้งานกระท าการต่างๆ  
- ปรับปรุงชุดค าสั่ง module ให้อยูใ่นรูปแบบfunction หรือในรูปแบบ Object-Oriented 
- ตรวจสอบคุณสมบัติของข้อมลูที่กระบวนการรับส่ง function validate node before save 
- ปรับปรุงชุดค าสั่ง moduleเพื่อจัดกลุ่มเมน ู
- การสรุปและรายงานผลข้อมลูต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมเปรยีบเทียบระยะเวลาในการแสดงข้อมูล 
- กระบวนการแจ้งเตือน ที่สามารถทราบถึงการเคลื่อนไหวของข้อมูล และแบ่งสิทธิของผู้ใช้งานในการเข้าถึงข้อมูลได้

อย่างชัดเจน 
- การค้นหาข้อมลูที่มีการก าหนดเง่ือนไขท่ีหลากหลายและสามารถเจาะจงข้อมูลได้อย่างละเอียด 
- การส่งออกข้อมูลในรูปแบบไฟลเ์อกสาร ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
- การประยุกต์ใช้ทางสถิติ เพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
- การแสดงผลข้อมลูในรูปแบบกราฟและรายละเอียดการเคลื่อนไหวของข้อมูล 
- การรับส่งข้อมูลด้วย API 
- ยกเลิก XMLHttpRequest บนแฟตฟอร์ต HTML กรณีเรยีกไฟล ์
- เปลี่ยนกระบวนการรับส่งข้อมลู ดว้ยการเข้ารหัสทีส่ามารถ Encode /Decode ด้วยกระบวนการค านวณทาง

คณิตศาสตร์ที่สร้างและคิดค้นขึ้นใหม ่
- เพิ่มคีย์ token ในการจัดการระบบ 
- เพิ่ม ModuleDBMS ไปยังเครื่องแม่ค่ายส ารอง,Cloud หรือ Database ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน่ 

CASSANDRA, SFDC 
- เพิ่มกระบวนการ Backup and Migrate เช่น 

- Backup to Dropbox, SFTP  
- Important: Migration to Real AES Module 

Responsiveness 
- ข้อมูลสรุปผลการเรียนรู้สื่อ, จ านวนผู้เข้าชม, ระยะเวลาการชม 
- ข้อมูลสรุปและจ าแนกความคิดเหน็, ความต้องการ, ข้อค าถาม, ค าตอบ  
- ข้อมูลสรุปจ าแนกผู้ใช้งาน, เพศ, อายุ, สถานที่, อุปกรณ์ในการเข้าใช้งาน 
- แสดงข้อมูลในรปูแบบกราฟค่าสถติิ ข้อมูลเชิงปริมาณ 

 
จากตาราง 1  แสดงถึงรายละเอียดขอบเขตในการพัฒนาส่วนหลัก ตามความต้องการของกลุ่ม

ตัวอย่างที่ได้มาจากกระบวนการศึกษาสภาพปัญหาที่มีระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 
60% และน าความคิดเห็นเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาระบบ 

คณะผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาโครงสร้างการท างานของระบบ โดยแบ่งสิทธิผู้ ใช้งานเป็น 3 ระดับ
ดังนี้  

1. ผู้ใช้งานทั่วไป (ที่ด าเนินการลงทะเบียน) ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา นิสิตและบุคคลที่สนใจ มี
โครงสร้างการท างานดังนี้ 

a. ลงทะเบียนขอใช้งานระบบ 
b. รับชม สืบค้น เลือกติดตามสื่อในแต่ละหัวข้อ 
c. สอบถาม แสดงความคิดเห็นต่อสื่อนั้นๆ  
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d. ลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการทดสอบเพ่ือจัดเก็บคะแนนและแสดงผลการทดสอบ 
(กรณีเป็นสื่อประเภทการเรียนการสอน) 

e. ดูค่าสถิติการใช้งาน ข้อมูลสรุปผลการวิเคราะห์จากการเข้าใช้งาน แสดงความคิดเห็นใน
แต่ละหัวข้อสื่อ 

2. อาจารย์ 
a. ลงทะเบียนขอใช้งานระบบ ระบุสถานะเป็นอาจารย์ รอผู้ดูแลอนุมัติสิทธิ 
b. สร้างประเภทสื่อ หัวข้อ เนื้อหา แบบทดสอบ เกณฑ์การทดสอบ อัฟโหลดหรือระบุแหล่ง

ที่อยู่สื่อในรูปแบบ URL   
c. ก าหนดสิทธิการเข้าใช้งานสื่อ อธิเช่น ก าหนดประเภทสื่อ ก าหนดสิทธิผู้ใช้งาน อนุญาต

ผู้ใช้งานแบบ 1 ต่อ 1เป็นต้น 
d. แสดงข้อค าถาม, ความคิดเห็นจากผู้ใช้งาน, ตอบข้อค าถาม}แสดงความคิดเห็นแนบไฟล์ที่

เกี่ยวข้อง 
e. ดูค่าสถิติการใช้งาน, ข้อมูลสรุปผลการวิเคราะห์จากการเข้าใช้งาน, การแสดงความ

คิดเห็น, หรือภาพรวมจากการพยากรณ์ข้อมูล 
3. ผู้บริหาร 

a. สืบค้น รับชม แสดงระดับความสนใจต่อสื่อในแต่ละหัวข้อ 
b. แสดงข้อค าถาม, ความคิดเห็นจากผู้ใช้งาน, ตอบขอ้ค าถาม}แสดงความคิดเห็นแนบไฟล์ที่

เกี่ยวข้อง 
c. ตรวจสอบข้อมูล อนุมัติการใช้งานสื่อ, สิทธิผู้ใช้งาน, เกณฑ์การทดสอบและอ่ืนๆ 
d. ดูค่าสถิติการใช้งาน, ข้อมูลสรุปผลการวิเคราะห์จากการเข้าใช้งาน, การแสดงความ

คิดเห็น, หรือภาพรวมจากการพยากรณ์ข้อมูล 
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รูปที่ 2 แผนภาพการท างาน(Workflow Chat) 
 

การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลผู้วิจัยได้ใช้ ER-Diagram เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ข้อมูล ส่วนการ
ติดต่อและใช้ งานระบบจั ดการฐานข้อมูล  ( Database Manage System) ผู้ วิ จั ย ได้น า เทคโนโลยี   
Web-to-Lead (W2L) เป็นการใช้งานร่วมกันระหว่างฐานข้อมูล MySQLi และฐานข้อมูลแบบ Cloud 
Computing กรณีศึกษา Salesforce.com มาใช้ในการรับส่งข้อมูลรหัสผ่านและจัดเก็บจ านวนการเข้าใช้งาน
ของผู้ใช้งานทั่วไปกรณีศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ และได้ด าเนินการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลดังแบบจ าลอง
สถาปัตยกรรมต่อไปนี้ 
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รูปที่ 3 แผนภาพแสดงแบบจ าลองสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล 
 
 การประเมินประสิทธิภาพและความถูกต้องของระบบ ผู้วิจัยได้ใช้เอกสารUAT (User Acceptance 
Test) เป็นขั้นตอนการทดสอบซอฟท์แวร์ (Software Testing) เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญอย่างยิ่งใน
กระบวนการพัฒนาซอฟท์แวร์ เป็นการช่วยค้นหาจุดบกพร่องเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขก่อนเริ่มใช้งานจริง (Go 
Live) การทดสอบคุณภาพจนมั่นใจว่าได้ซอฟท์แวร์ที่ตรงตามความต้องการ และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การวิจัยครั้งนี้มีข้ันตอนในการทดสอบดังนี้ 

1) Test Design เป็นการจัดท า Test Case และ Test Script ที่ใช้ในการทดสอบ ซึ่งมีลักษณะเป็น 
Checklist ที่มีรายละเอียดครอบคลุมทุก Feature หรือ Function การท างานของซอฟท์แวร์ที่
อยู่ภายใต้การทดสอบ โดยเมื่อท าการทดสอบแล้วเสร็จ จะระบุผลลัพธ์ที่ได้ (ผ่าน/ไม่ผ่าน) และ
รายละเอียดอ่ืนๆที่จ าเป็นลงไปใน Checklist เพ่ือใช้เป็นหลักฐานส าคัญในการส่งมอบหรือรับ
มอบต่อไป 

2) Test Implementation โดยผู้วิจัยได้จัดท าตารางในการทดสอบ (Test Execution Schedule), 
จัดเตรียม Environment และข้อมูล ส าหรับใช้ในการทดสอบ, จัดเตรียมกระบวนการที่ใช้ในการ
ติดตามผลการทดสอบ, จัดเตรียมกระบวนการที่ใช้ในการติดตาม Defect ที่เกิดจากการทดสอบ, 
จัดเตรียมเครื่องมือต่างๆ 

3) Test Execution ด าเนินการทดสอบตาม Test Execution Schedule , ด าเนินการบันทึก, 
แก้ไข, ติดตาม Defect ที่เกิดขึ้น , ติดตามความคืบหน้าการทดสอบ, ควบคุมการทดสอบให้
เป็นไปตามแผน 

4) แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสรุปผลดังตารางที่ 2 
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ตารางที ่2  สรุปผลภาพรวมจากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานระบบ 
  

รายการ 
ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา 
Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 

Requirement 4.12 .87 4.29 1.09 4.14 .79 
Usability Test 4.24 .65 3.94 0.89 3.62 .89 
Performance Test 3.76 .89 3.87 0.79 3.76 .62 
Response Test 3.94 .84 4.12 0.86 4.21 1.02 
ความคิดเห็นโดยภาพรวม 4.02 .81 4.06 .91 3.93 .83 

 
จากตาราง  2  พบว่า โดยภาพรวมของผู้บริหารที่ใช้งานระบบฯ มีความคิดเห็นเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.02 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .81 ซึ่งอยู่ในระดับความคิดเห็นดี  
ภาพรวมอาจารย์ ที่ใช้งานระบบฯ มีความคิดเห็นเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ .91 ซึ่งอยู่ในระดับความคิดเห็นดี 
ภาพรวมนักศึกษาที่ใช้งานระบบฯ มีความคิดเห็นเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ .83 ซึ่งอยู่ในระดับความคิดเห็นปานกลาง 
 
สรุปและอภิปรายผล 

ผลการวิจัยผู้วิจัยได้มีผลสรุปการพัฒนาระบบจัดการสื่อมัลติมีเดียและสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนข้อมูล
ด้านการตัดสินใจ มหาวิทยาลัยราชธานีจากผลการด าเนินงานผู้วิจัยได้สรุปแนวทางออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยใช้ทฤษฎี SDLC (V-Shaped life cycle) เป็นการตรวจสอบคุณภาพของระบบจากกระบวนการออกแบบ 
(Allocation & Design) ซึ่งจะทดสอบเทียบกับใน state ที่ส่วน Build และผ่านการบูรณาการและการยืนยัน 
(Integration & Verification) จากผู้ใช้งานซึ่งส่งผลให้ระบบมีความสมบูรณ์ตรงตามความต้องการในแต่ละ
ขั้นตอน มีความสอดคล้องกับการศึกษาและพัฒนาระบบของ (Anne van Kesteren,2017) ผู้วิจัยได้น าผล
การศึกษาดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการทดสอบและพัฒนาระบบ 

การประเมินประสิทธิภาพและความถูกต้องของระบบ ผู้วิจัยได้ใช้เอกสาร UAT (User Acceptance 
Test) เป็นขั้นตอนการทดสอบซอฟท์แวร์ (Software Testing)และแบบสอบถามความคิดเห็นและความพึง
พอใจต่อการใช้งานระบบพบว่า โดยภาพรวมของผู้บริหารมีความคิดเห็นเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .81 ซึ่งอยู่ในระดับความคิดเห็นดี ภาพรวมอาจารย์ ที่ใช้งานระบบฯ มีความคิดเห็น
เป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .91 ซึ่งอยู่ในระดับความคิดเห็นดีภาพรวมนักศึกษา 
ที่ใช้งานระบบฯ มีความคิดเห็นเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .83 ซึ่งอยู่ในระดับ
ความคิดเห็นปานกลาง 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. โครงสร้างระบบที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้สามารถพัฒนาต่อยอดให้อยู่ในรูปแบบ e-learning 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านการเรียนการสอนและเป็นแหล่งข้อมูลในการพยากรณ์และช่วยในการตัดสินใจ
ผู้บริหารในด้านต่างๆ ต่อไปในอนาคต 
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2. หลังกระบวนการพัฒนาปรับปรุงระบบเรียบร้อยควรด าเนินการวัดประสิทธิภาพระบบ 
Functional testing และNon-functional testingทดสอบระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมานั้นสามารถรองรับการ
ท างาน เมื่อมีผู้ใช้งานจ านวนมาก พร้อมการตอบสนองของระบบ 

3. เมื่อมีการขยายเครือข่ายการให้บริการระบบควรค านึกถึงขนาดของข้อมูล (Big Data) ควรมีการ
เตรียมความพร้อมทั้งทางด้านอุปกรณ์ (Hardware) และทดสอบประสิทธิภาพของชุดค าสั่งในการจัดการข้อมูล 
(System Performance Tests)ที่มีจ านวนมากขึ้น 
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