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บทคัดย่อ 

 

ระบบจัดรายการวิทยุออนไลน์ส าหรับสถานีวิทยุถูกน ามาใช้เพ่ือช่วยให้ทางสถานีวิทยุสามารถ
จัดเก็บข้อมูลของรายการวิทยุได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ซึ่งแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่วิทยุชุมชน และผู้ใช้งานทั่วไป โดยผู้ด าเนินโครงงานได้ท าการพัฒนาทั้งหมด  
4 มอดูล ได้แก่ มอดูลหมวดหมู่ ใช้ส าหรับจัดการหมวดหมู่ทั้งหมดของบทความและรายการวิทยุ   
มอดูลป้ายก ากับใช้ส าหรับจัดการป้ายก ากับทั้งหมดของบทความและรายการวิทยุ ซึ่งผู้ดูแลระบบ 
และเจ้าหน้าที่วิทยุชุมชนสามารถเลือกป้ายก ากับที่ต้องการ เพ่ือบ่งบอกถึงเนื้อหาของบทความหรือ
รายการวิทยุนั้น ๆ ว่ามีลักษณะเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง มอดูลบทความใช้ส าหรับจัดการบทความ
ของรายการวิทยุหรือข่าวสารประชาสัมพันธ์ และมอดูลรายการวิทยุใช้ส าหรับจัดการรายการวิทยุทั้งหมด
ของระบบ ตลอดจนผู้ด าเนินโครงงานได้เลือกใช้ภาษาในการพัฒนาทั้งหมด 5 ภาษา  ได้แก่ ภาษา HTML, 
ภาษา CSS, ภาษา Javascript, ภาษา PHP และภาษา SQL 
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ABSTRACT 

 

Radio online management system is used to facililate the management of radio 
program data systematically. There are 3 user groups, including administrators, staff 
community radio and general user with 4 function modules. The category module is 
developed for managing category of content and radio program, tags module is 
developed for managing tags of content and radio program the administrators and staff 
community radio can choose the tags to indicate the content and radio program, and 
contents module is developed for managing of contents on the website while radio 
program module is developed for of radio program on the website. The system is 
developed by using Javascript framework and HTML, CSS, Javascript, PHP and SQL
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บทท่ี 1 
 

บทน า 

 

เนื่องจากในรายวิชาโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รหัสวิชา 888491 ผู้ด าเนินโครงงานได้มีโอกาส
ในการพัฒนาระบบจัดรายการวิทยุออนไลน์ส าหรับสถานีวิทยุ ในส่วนของระบบบริหารจัดการเนื้อหา 
(Backend) โดยผู้ด าเนินโครงงานได้น าความรู้ด้านต่าง ๆ มาท าการปรับปรุงระบบจัดรายการวิทยุ
ออนไลน์ส าหรับสถานีวิทยุเดิมที่มีอยู่ ซึ่งผู้ด าเนินโครงงานได้ท าการศึกษาค้นคว้าตามความสนใจ ความ
ถนัด และความสามารถ โดยใช้ทักษะและความรู้จากกระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยี เพ่ือสรรสร้างระบบที่เป็นประโยชน์ให้แก่บุคคลอ่ืน ๆ และพัฒนาทักษะความสามารถด้าน
การเขียนโปรแกรมของผู้ด าเนินโครงงานให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งในบทนี้จะเป็นการอธิบายถึงที่มาและ
ความส าคัญของโครงงาน วัตถุประสงค์ ขอบเขตและรายละเอียดของการด าเนินโครงงาน เครื่องมือและ
ทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนา ขอบเขตของโครงงาน แผนการด าเนินโครงงาน และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ
ของการด าเนินโครงงาน 

 

1.1    ที่มาและความส าคัญของโครงงาน 

เนื่องด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันท าให้คอมพิวเตอร์เริ่มเข้ามามีบทบาทใน
ครัวเรือนและสังคมของการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
โทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต ด้วยเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันท าให้การด ารงชีวิตของผู้คนก าลังเดินทางเข้า
สู่ยุคของการสื่อสารผ่านระบบ 3G และ 4G อย่างเต็มรูปแบบในอีกไม่ช้า และส าหรับผู้คนในยุคสมัยใหม่ที่
ก าลังจะเกิดขึ้นอาจไม่รู้จักวิทยุกันแล้วก็เป็นได้ ดังนั้นผู้ด าเนินโครงงานจึงประยุกต์การเรียนการสอน
ภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือพลิกวิกฤตเป็นโอกาสของการพัฒนาระบบจัดรายการวิทยุออนไลน์ส าหรับสถานี
วิทยุด้วยการน าเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนชักจูงท าให้เกิดการก้าวกระโดดของวิทยุในยุคก่อน ๆ ซึ่งเป็นการ
ผสมผสานหลอมรวมเทคโนโลยีระหว่างกลางเก่ากลางใหม่เข้าด้วยกัน โดยการน าเทคโนโลยีในสมัยใหม่มา
เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีแบบดั้งเดิม เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทิศทางที่ดี
ยิ่งขึ้น ตลอดจนเปลี่ยนแนวความคิดและมุมมองของผู้คนในยุคสมัยใหม่ที่อาจมองข้ามจุดก าเนิดของวิทยุ
ที่เป็นส่วนส าคัญในการเผยแพร่ข่าวสารส าหรับผู้คนที่อยู่ห่างไกล ซึ่งนับได้ว่าเป็นการเพ่ิมช่องทางที่คุ้มค่า 
เนื่องจากมีการให้บริการที่คงความเป็นเอกลักษณ์ด้วยการเผยแพร่ข่าวสารที่ เป็นประโยชน์ผ่านน้ าเสียง 
ถ้อยค าและวาจาที่เป็นมิตรกับผู้ฟัง อีกทั้งยังเป็นการน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยการไม่ละทิ้ง
กลิ่นอายความดั้งเดิมของวิทยุที่มีผลต่อผู้คนในท้องถิ่น หรือแม้กระทั่งประชากรในโลกไซเบอร์ 
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
1. เพ่ือช่วยให้การท างานของผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่วิทยุชุมชนให้สามารถท างานได้อย่าง

เป็นระบบมากยิ่งขึ้น 
2. เพ่ือลดขั้นตอนการท างานของผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่วิทยุที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดรายการ

วิทยุออนไลน์ส าหรับสถานีวิทยุ 
3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 

 

1.3 เครื่องมือและทรัพยากรที่ใชใ้นการด าเนินโครงงาน 

ในการด าเนินโครงงานผู้ด าเนินโครงงานต้องอาศัยเครื่องมือและทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนา
โครงงานเพ่ือให้ได้ระบบที่มีประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งขึ้น โดยผู้ด าเนินโครงงานได้แบ่งเครื่องมือ
และทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินโครงงานออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาและ
ซอฟต์แวรท์ี่ใช้ในการพัฒนา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.3.1 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา 
1. ภาษา HTML เป็นภาษาท่ีใช้ Tag ในการก าหนดการแสดงผลของหน้าเว็บเพจที่ต่างเชื่อมโยง

กันใน Hyperspace ผ่าน Hyperlink ซึ่งใช้ในการเขียนเว็บไซต์ 
2. ภาษา CSS เป็นภาษาท่ีใช้เป็นส่วนของการจัดการรูปแบบการแสดงผลของหน้าเว็บไซต์ โดย

ที่ CSS มีการระบุรูปแบบของเนื้อหาภายในหน้าเว็บไซต์ 
3. ภาษา Javascript เป็นภาษาสคริปต์ที่ใช้ในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งมีวิธีการท างาน

ในลักษณะแปลความและด าเนินงานไปทีละค าสั่ง โดยช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างเว็บเพจได้ตรงตาม
ความต้องการและมีความน่าสนใจมากข้ึน 

4. ภาษา PHP เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการสร้างเว็บไซต์ที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากยิ่งขึ้น 

5. ภาษา SQL เป็นภาษาที่ใช้ส าหรับจัดการฐานข้อมูล ซึ่งมีหน้าที่ ในการเก็บข้อมูลของ
ระบบงานอย่างเป็นระบบระเบียบ 

1.3.2 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา 
1. โปรแกรม Visual Studio Code เป็นโปรแกรมตัวหนึ่ งที่ เป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนา

ซอฟต์แวร์และระบบต่าง ๆ  
2. โปรแกรม Google Chrome เป็นซอฟต์แวร์เว็บเบราว์เซอร์แบบ Open Source ถูกพัฒนา

โดย Google สามารถใช้งานได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows และ Apple Macintosh 
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3. โปรแกรม Notepad++ เป็นโปรแกรม Text Editor ที่รองรับการเขียน Syntax ได้หลาย
ภาษา เช่น ภาษา PHP, ภาษา HTML5 และภาษา CSS3 ซึ่งโปรแกรม Notepad++ มีระบบเติมค า
อัตโนมัติ ระบบกรองค าเพ่ือการค้นหาและแทนที่ รวมถึงมีเส้นแสดงต าแหน่งของวงเล็บปีกกา  โดย
สามารถแก้ไขไฟล์ต่าง ๆ ได้หลากหลายนามสกุล และสามารถเปิดไฟล์หลายไฟล์ได้ในคราวเดียวกัน 

4. โปรแกรม Visual Paradigm เป็นโปรแกรมที่ใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบแผนภาพการ
ท างานต่าง ๆ ของระบบ ซ่ึงมีเครื่องมือให้เลือกใช้ในแต่ละแผนภาพได้อย่างตรงตามความต้องการ 
 

1.4   ขอบเขตและรายละเอียดของการด าเนินโครงงาน 

ในการด าเนินโครงงานเป็นระยะเวลา 4 เดือน นับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 
ผู้ด าเนินโครงงานได้พัฒนาระบบจัดรายการวิทยุออนไลน์ส าหรับสถานีวิทยุในส่วนของระบบบริหาร
จัดการเนื้อหา (Backend) โดยแบ่งการท างานออกเป็น 4 มอดูล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. มอดูลหมวดหมู่ คือ มอดูลส าหรับจัดการหมวดหมู่ทั้งหมดของระบบ โดยผู้ใช้งานสามารถ
เพ่ิม แก้ไข และลบหมวดหมู่ของระบบได้ ซึ่งข้อมูลหมวดหมู่จะถูกอ้างใช้ก็ต่อเมื่อมีการสร้างรายการวิทยุ
แล้วเรียกใช้หมวดหมู่ เพ่ือจัดการรายการวิทยุให้เป็นระบบระเบียบและง่ายต่อการค้นหามากยิ่งขึ้น 

1.1   ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มที่บ่งบอกถึงสีที่แตกต่างกันเพ่ือท าการเพ่ิม แก้ไข และลบ
หมวดหมู่ โดยในแต่ละปุ่มจะแยกสีเพ่ือบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ของการกระท ากับข้อมูล โดยเมื่อกดปุ่ม
เพ่ิมข้อมูลหมวดหมู่ ระบบจะแสดงหน้าจอเพ่ือให้ผู้ใช้งานท าการเพ่ิมข้อมูลหมวดหมู่ที่ต้องการ หาก
ผู้ใช้งานกดปุ่มแก้ไขข้อมูลหมวดหมู่ ระบบจะแสดงหน้าจอที่มีรายละเอียดของหมวดหมู่ตามที่ผู้ใช้งาน
เลือกเพ่ือท าการแก้ไขข้อมูลหมวดหมู่ที่ต้องการให้มีความสมบูรณ์ และเมื่อผู้ใช้งานกดปุ่มลบ ระบบจะ
แสดงหน้าต่างแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ใช้งานท าการยืนยันการลบข้อมูลหมวดหมู่ที่ต้องการออกจากระบบ 

1.1.1 สามารถอัปโหลดรูปภาพของบทความในสกุลไฟล์ .jpeg 
1.1.2 สามารถใส่ชื่อหมวดหมู่ โดยกรอกข้อมลูในรูปแบบ Text Box 
1.1.3 สามารถใส่รายละเอียดหมวดหมู่ โดยกรอกข้อมลูในรูปแบบ Text Area 

1.2   ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มที่บ่งบอกถึงสีที่แตกต่างกันเพื่อท าการเผยแพร่และหยุดเผยแพร่
ข้อมูลหมวดหมู่ โดยในแต่ละปุ่มจะแยกสีเพ่ือบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ของการกระท ากับข้อมูล โดยเมื่อกด
ปุ่ม “เผยแพร่” จะเป็นการบ่งบอกให้ผู้ใช้งานทราบว่าข้อมูลหมวดหมู่ดังกล่าวผู้ใช้งานต้องการที่จะ
เผยแพร่ใช่หรือไม่ และหากกดปุ่ม “หยุดเผยแพร่” จะเป็นการบ่งบอกให้ผู้ใช้งานทราบว่าข้อมูลหมวดหมู่
ดังกล่าวผู้ใช้งานไม่ต้องการที่จะเผยแพร่ใช่หรือไม่ โดยระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานยืนยัน
เพ่ือท าการเปลี่ยนแปลงสถานะของการเผยแพร่ข้อมูลหมวดหมู่ 
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2. มอดูลป้ายก ากับ คือ มอดูลส าหรับจัดการป้ายก ากับทั้งหมดของระบบ โดยผู้ใช้งานสามารถ
เพ่ิม แก้ไข และลบป้ายก ากับของระบบได้ ซึ่งข้อมูลป้ายก ากับจะถูกอ้างใช้ก็ต่อเมื่อมีการสร้างรายการ
วิทยุแล้วใช้เรียกป้ายก ากับ เพ่ือจัดการรายการวิทยุให้เป็นระบบระเบียบและง่ายต่อการค้นหามากยิ่งขึ้น  

2.1   ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มที่บ่งบอกถึงสีที่แตกต่างกันเพ่ือท าการเพ่ิม แก้ไข และลบ 
ป้ายก ากับ โดยในแต่ละปุ่มจะแยกสีเพ่ือบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ของการกระท ากับข้อมูล โดยเมื่อกดปุ่ม
เพ่ิมข้อมูลป้ายก ากับ ระบบจะแสดงหน้าจอเพ่ือให้ผู้ใช้งานท าการเพ่ิมข้อมูลป้ายก ากับที่ต้องการ หาก
ผู้ใช้งานกดปุ่มแก้ไขข้อมูลป้ายก ากับ ระบบจะแสดงหน้าจอที่มีรายละเอียดของหมวดหมู่ตามที่ผู้ใช้งาน
เลือกเพ่ือท าการแก้ไขข้อมูลป้ายก ากับที่ต้องการให้มีความสมบูรณ์ และเมื่อผู้ใช้งานกดปุ่มลบ ระบบจะ
แสดงหน้าต่างแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ใช้งานท าการยืนยันการลบข้อมูลป้ายก ากับที่ต้องการออกจากระบบ 

2.1.1 สามารถใส่ชื่อป้ายก ากับ โดยกรอกข้อมลูในรูปแบบ Text Box 
2.1.2 สามารถใส่รายละเอียดป้ายก ากับ โดยกรอกข้อมลูในรูปแบบ Text Area 

2.2   ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มที่บ่งบอกถึงสีที่แตกต่างกันเพื่อท าการเผยแพร่และหยุดเผยแพร่
ข้อมูลหมวดหมู่ โดยในแต่ละปุ่มจะแยกสีเพ่ือบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ของการกระท ากับข้อมูล โดยเมื่อกด
ปุ่ม “เผยแพร่” จะเป็นการบ่งบอกให้ผู้ใช้งานทราบว่าข้อมูลป้ายก ากับดังกล่าวผู้ใช้งานต้องการที่จะ
เผยแพร่ใช่หรือไม่ และหากกดปุ่ม “หยุดเผยแพร่” จะเป็นการบ่งบอกให้ผู้ใช้งานทราบว่าข้อมูลป้ายก ากับ
ดังกล่าวผู้ใช้งานไม่ต้องการที่จะเผยแพร่ใช่หรือไม่ โดยระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานยืนยัน
เพ่ือท าการเปลี่ยนแปลงสถานะของการเผยแพร่ข้อมูลป้ายก ากับ 

3. มอดูลบทความ คือ มอดูลส าหรับจัดการบทความทั้งหมดของระบบ โดยผู้ดูแลระบบสามารถ 
เพ่ิม แก้ไข และลบบทความ รวมถึงสามารถก าหนดสถานะของบทความได้ คือ เผยแพร่และหยุดเผยแพร่ 
แต่หากเป็นเจ้าหน้าที่วิทยุชุมชนสามารถเพ่ิม แก้ไข และลบบทความในส่วนของตนเองได้เท่านั้น 

3.1   ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มที่บ่งบอกถึงสีที่แตกต่างกันเพ่ือท าการเพ่ิม แก้ไข และลบ
บทความ โดยในแต่ละปุ่มจะแยกสีเพ่ือบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ของการกระท ากับข้อมูล โดยเมื่อกดปุ่ม
เพ่ิมข้อมูลบทความ ระบบจะแสดงหน้าจอเพ่ือให้ผู้ใช้งานท าการเพ่ิมข้อมูลบทความที่ต้องการ หาก
ผู้ใช้งานกดปุ่มแก้ไขข้อมูลบทความ ระบบจะแสดงหน้าจอที่มีรายละเอียดของบทความตามที่ผู้ใช้งาน
เลือกเพ่ือท าการแก้ไขข้อมูลบทความที่ต้องการให้มีความสมบูรณ์ และเมื่อผู้ใช้งานกดปุ่มลบ  ระบบจะ
แสดงหน้าต่างแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ใช้งานท าการยืนยันการลบข้อมูลบทความท่ีต้องการออกจากระบบ 

3.1.1 สามารถอัปโหลดรูปภาพของบทความในสกุลไฟล์ .jpeg 
3.1.2 สามารถใส่ชื่อบทความ โดยกรอกข้อมลูในรูปแบบ Text Box 
3.1.3 สามารถใส่รายละเอียด โดยกรอกข้อมลูในรูปแบบ Text Area 
3.1.4 สามารถเลือกรายการ โดยเลือกข้อมูลในรูปแบบ Drop Down List  
3.1.5 สามารถเลือกหมวดหมู่ โดยเลือกข้อมูลในรูปแบบ Drop Down List 



5 

3.1.6 สามารถเลือกป้ายก ากับ โดยเลือกข้อมูลในรูปแบบ Multiple Select 
3.2   ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มที่บ่งบอกถึงสีที่แตกต่างกันเพื่อท าการเผยแพร่และหยุดเผยแพร่

ข้อมูลบทความ โดยในแต่ละปุ่มจะแยกสีเพ่ือบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ของการกระท ากับข้อมูล โดยเมื่อกด
ปุ่ม “เผยแพร่” จะเป็นการบ่งบอกให้ผู้ใช้งานทราบว่าข้อมูลบทความดังกล่าวผู้ใช้งานต้องการที่จะ
เผยแพร่ใช่หรือไม่ และหากกดปุ่ม “หยุดเผยแพร่” จะเป็นการบ่งบอกให้ผู้ใช้งานทราบว่าข้อมูลบทความ
ดังกล่าวผู้ใช้งานไม่ต้องการที่จะเผยแพร่ใช่หรือไม่ โดยระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานยืนยัน
เพ่ือท าการเปลี่ยนแปลงสถานะของการเผยแพร่ข้อมูลบทความ 

4. มอดูลรายการวิทยุ คือ มอดูลหลักที่ท าหน้าที่ในการจัดการรายการวิทยุทั้งหมดของระบบ 
โดยผู้ดูแลระบบสามารถเผยแพร่ หยุดเผยแพร่ เพ่ิม แก้ไข และลบรายการวิทยุของระบบได้ แต่หากเป็น
เจ้าหน้าที่วิทยุชุมชนสามารถเพ่ิม แก้ไข และลบรายการวิทยุในส่วนของตนเองได้เท่านั้น 

4.1   ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มที่บ่งบอกถึงสีที่แตกต่างกันเพ่ือท าการเพ่ิม แก้ไข และลบ
รายการวิทยุ โดยในแต่ละปุ่มจะแยกสีเพ่ือบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ของการกระท ากับข้อมูล โดยเมื่อกดปุ่ม
เพ่ิมข้อมูลรายการวิทยุ ระบบจะแสดงหน้าจอเพ่ือให้ผู้ใช้งานท าการเพ่ิมข้อมูลรายการวิทยุที่ต้องการ หาก
ผู้ใช้งานกดปุ่มแก้ไขข้อมูลรายการวิทยุ ระบบจะแสดงหน้าจอที่มีรายละเอียดของรายการวิทยุตามที่
ผู้ใช้งานเลือกเพ่ือท าการแก้ไขข้อมูลรายการวิทยุที่ต้องการให้มีความสมบูรณ์ และเมื่อผู้ใช้งานกดปุ่มลบ 
ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนเพ่ือให้ผู้ใช้งานท าการยืนยันการลบข้อมูลรายการวิทยุที่ต้องการออกจาก
ระบบ 

4.1.1 สามารถอัปโหลดรูปภาพของบทความในสกุลไฟล์ .jpeg 
4.1.2 สามารถใส่ชื่อรายการวิทยุ โดยกรอกข้อมลูในรูปแบบ Text Box 
4.1.3 สามารถใส่รายละเอียด โดยกรอกข้อมลูในรูปแบบ Text Area 
4.1.4 สามารถเลือกหมวดหมู่ โดยเลือกข้อมูลในรูปแบบ Drop Down List 
4.1.5 สามารถเลือกป้ายก ากับ โดยเลือกข้อมูลในรูปแบบ Multiple Select 
4.1.6 สามารถเลือกวันเริ่มต้นและสิ้นสุด โดยเลือกข้อมูลในรูปแบบ Date Picker 
4.1.7 สามารถเลือกเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด โดยเลือกข้อมูลในรูปแบบ Date Time 
4.1.8 สามารถเลือกวันออกอากาศ โดยเลือกข้อมูลในรูปแบบ Check Box 

4.2   ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มที่บ่งบอกถึงสีที่แตกต่างกันเพื่อท าการเผยแพร่และหยุดเผยแพร่
ข้อมูลรายการวิทยุ โดยในแต่ละปุ่มจะแยกสีเพ่ือบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ของการกระท ากับข้อมูล โดยเมื่อ
กดปุ่ม “เผยแพร่” จะเป็นการบ่งบอกให้ผู้ใช้งานทราบว่าข้อมูลรายการวิทยุดังกล่าวผู้ใช้งานต้องการที่จะ
เผยแพร่ใช่หรือไม่ และหากกดปุ่ม “หยุดเผยแพร่” จะเป็นการบ่งบอกให้ผู้ใช้งานทราบว่าข้อมูลรายการ
วิทยุดังกล่าวผู้ใช้งานไม่ต้องการที่จะเผยแพร่ใช่หรือไม่ โดยระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งาน
ยืนยันเพ่ือท าการเปลี่ยนแปลงสถานะของการเผยแพร่ข้อมูลรายการวิทยุ 
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1.5   แผนการด าเนินโครงงาน 

แผนการด าเนินโครงงานของผู้ด าเนินโครงงานได้แบ่งการกระจายงานออกตามความซับซ้อนของ
ระบบบริหารจัดการเนื้อหาในส่วนที่ผู้ด าเนินโครงงานได้ท าการพัฒนา โดยใช้เทคนิคด้านการบริหาร
จัดการระยะเวลาให้อยู่ภายในระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน เพ่ือให้สามารถ
ท างานได้อย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอนมากยิ่งขึ้น โดยแผนการด าเนินโครงงานจะแสดงดังตารางที่ 1-1 

ตารางที่ 1-1 แผนการด าเนินโครงงาน  

ล าดับ รายการงาน 
ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินโครงงาน 

เดือน ม.ค. เดือน ก.พ. เดือน มี.ค. เดือน เม.ย. 
1 ศึ กษาการ ใช้ ง า น ร ะบ บจั ด

รายการวิทยุออนไลน์ส าหรับ
สถานีวิทยุ 

                

2 จั ด เ ก็ บ ค ว ามต้ อ ง ก า ร และ
รวบรวมข้อมูล 

                

3 วิเคราะห์และออกแบบระบบ
บริหารจัดการเนื้อหาในมอดูล
หมวดหมู่ 

                

4 วิเคราะห์และออกแบบระบบ
บริหารจัดการเนื้อหาในมอดูล
ป้ายก ากับ 

                

5 วิเคราะห์และออกแบบระบบ
บริหารจัดการเนื้อหาในมอดูล
บทความ 

                

6 วิเคราะห์และออกแบบระบบ
บริหารจัดการเนื้อหาในมอดูล
รายการวิทยุ 

                

7 พัฒนาและทดสอบในส่วนของ
มอดูลหมวดหมู่ 

                

8 พัฒนาและทดสอบในส่วนของ
มอดูลป้ายก ากับ 
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ตารางที่ 1-1 แผนการด าเนินโครงงาน (ต่อ) 

ล าดับ รายการงาน 
ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินโครงงาน 

เดือน ม.ค. เดือน ก.พ. เดือน มี.ค. เดือน เม.ย. 
9 พัฒนาและทดสอบในส่วนของ

มอดูลบทความ 
                

10 พัฒนาและทดสอบในส่วนของ
มอดูลรายการวิทยุ 

                

11 ปรับแก้และทดสอบซ้ าในส่วน
ของมอดูลหมวดหมู่ ป้ายก ากับ 
บทความ และรายการวิทยุ 

                

12 ร่างเค้าโครงเล่มโครงงาน                 

13 จัดท าและปรับแก้เนื้อหาของ
เล่มโครงงาน 

                

 

1.6   ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินโครงงาน 

ผู้ด าเนินโครงงานได้ก าหนดดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินโครงงาน โดยวิเคราะห์จาก
แผนการด าเนินโครงงานของผู้จัดท าโครงงาน ซึ่งเกณฑ์การประเมินสามารถจ าแนกได้ตามความสามารถ
ด้านของการเขียนโปรแกรม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ประเมินจากประสิทธิภาพการท างานของระบบบริหารจัดการเนื้อหาสามารถท างานได้
ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 90 ของระบบบริหารจัดการเนื้อหาทั้งหมด 

2. ประเมินจากประสิทธิภาพการท างานตามแผนการด าเนินโครงงานไม่คลาดเคลื่อนเกิน 3 
สัปดาห์จากการประเมินไว้ (เฉลี่ยจากแผนการด าเนินโครงงานทั้งหมด)
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บทท่ี 2 

 

หลักการและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 

 

ในปัจจุบันบทบาทของการบริหารจัดการซอฟต์แวร์มีความส าคัญในวงการอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ใช่การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงอย่างเดียวยังรวมถึงการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ ซึ่งในการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพนั้นจ าเป็นต้องมีหลายองค์ประกอบในการ
พัฒนา โดยบทบาทของผู้พัฒนาระบบจะต้องพัฒนาระบบให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้จริง เนื่องจาก
ผู้พัฒนาระบบมีหน้าที่ในการพัฒนาระบบตามความต้องการของลูกค้า ดังนั้นบทบาทของผู้พัฒนาระบบ
จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญในการบริหารจัดการซอฟต์แวร์เพราะเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนให้เกิดระบบ 
ที่สามารถใช้งานได้จริง ซึ่งในบทนี้จะเป็นการอธิบายถึงนิยามค าศัพท์เฉพาะ งานวิจัยหรือบทความ 
ที่เก่ียวข้อง ระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง และเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการด าเนินโครงงาน 

 
2.1 นิยามศัพท์เฉพาะ 

ระบบจัดรายการวิทยุออนไลน์ส าหรับสถานีวิทยุมีค าศัพท์เฉพาะด้านที่ต้องใช้ในการด าเนินงาน
ในส่วนต่าง ๆ  ดังนั้นผู้ด าเนินโครงงานจึงได้ขยายความและนิยามความหมายของค าศัพท์แสดงดัง 
ตารางที่ 2-1 

ตารางที่ 2-1 ค าศัพทเ์ฉพาะ 

ล าดับ ค าศัพท ์ ความหมาย 

1 เพลย์ลิสต์ของรายการวิทยุ รายการเล่นของรายการวิทยุ โดยจะประกอบด้วยจ านวน
ตอนหลายตอนท่ีเรียงต่อกันของรายการวิทยุ 

2 เพลย์ลิสต์แนะน าของระบบ รายการเล่นตามหมวดหมู่ที่แนะน าผ่านหน้าเว็บไซต์ โดย
ในแต่ละหมวดหมู่จะประกอบด้วยเพลย์ลิสต์ที่เชื่อมโยงกับ
ชื่อหมวดหมู่ที่แนะน า 

3 ผังรายการวิทยุประจ าวัน ผังรายการที่แสดงรายการของทางสถานีวิทยุ ซึ่งในแต่ละ
วันจะประกอบด้วยช่วงเวลาและรายการวิทยุที่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 2-1 ค าศัพท์ทีเ่ฉพาะ (ต่อ) 

ล าดับ ค าศัพท ์ ความหมาย 

4 สัญญาณเสียงแบบออนไลน์ การถ่ายทอดสัญญาณเสียงออกมาในรูปแบบของคลิป
เสียงที่ต้องท าการอัปโหลดหรือรับฟังสัญญาณเสียงผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

5 สัญญาณเสียงแบบย้อนหลัง การถ่ายทอดสัญญาณเสียงออกมาในรูปแบบของคลิป
เสียงที่มีการอัปโหลดขึ้นสู่หน้าเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
โดยเป็นคลิปเสียงย้อนหลังของรายการวิทยุในแต่ละ
สัปดาห์ที่ผ่านมา 

6 ป้ายก ากับ ป้ายก ากับที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหานั้น ๆ 
ของบทความหรือรายการวิทยุ เสมือนเป็นการบ่งบอกถึง
ภาพรวมของเนื้อหาว่าก าลังอธิบายเกี่ยวกับอะไร โดย
รวบรวมเป็นค าสั้น ๆ เช่น ข่าวสาร พิกัดเพศ เป็นต้น 

7 หมวดหมู่ การจ าแนกประเภทของบทความหรือรายการวิทยุให้
ถูกต้องตามเนื้อหาของบทความหรือรายการวิทยุนั้น ๆ 
เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลและเป็นการ
บ่งบอกถึงลักษณะของบทความหรือรายการนั้น ๆ เช่น 
รายการพิกัดเพศจัดอยู่ในหมวดหมู่ของรายการให้ความรู้
เพราะเป็นรายการส าหรับเยาวชนที่ให้ค าแนะน าในเรื่อง
เพศศึกษา เป็นต้น 

8 เผยแพร่ สถานะการท างานที่ส าคัญอย่างหนึ่งของระบบจัดรายการ
วิทยุออนไลน์ส าหรับสถานีวิทยุ ซึ่งเป็นสถานะที่บ่งบอกถึง
ข้อมูลต่าง ๆ ได้ถูกเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

9 หยุดเผยแพร่ สถานะการท างานที่ส าคัญอย่างหนึ่งของระบบจัดรายการ
วิทยุออนไลน์ ซึ่งเป็นสถานะที่บ่งบอกถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้
ถูกหยุดการเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

10 วิทยุชุมชน เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการเพ่ิมข้อมูลรายการวิทยุเข้าสู่
ระบบจัดรายการวิทยุออนไลน์ส าหรับสถานีวิทยุ 
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2.2    งานวิจัยหรือบทความที่เกี่ยวข้อง 

ทฤษฎี งานวิจัย และบทความ รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ที่ผู้ด าเนินโครงงานได้ท าการศึกษาเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบจัดรายการวิทยุออนไลน์ส าหรับสถานีวิทยุ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

2.2.1 Software Development Life Cycle (SDLC) 

การพัฒนาระบบจัดรายการวิทยุออนไลน์ส าหรับสถานีวิทยุจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์และ
ออกแบบกระบวนการในการท างานของระบบงานเสียก่อน โดยคณะผู้ด าเนินโครงงานเรียกกระบวนการ
ในการพัฒนาระบบงานว่า System Development Life Cycle (SDLC) ซึ่งในการพัฒนาระบบงานเป็น
หน้าที่ของผู้วิเคราะห์ระบบที่ต้องติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่มีความประสงค์จะพัฒนาระบบจัดรายการ
วิทยุออนไลน์ส าหรับสถานีวิทยุ เพ่ือสกัดและกลั่นกรองความต้องการที่แท้จริงในการพัฒนาระบบ โดย
อาศัยเทคนิคในการพัฒนาระบบงานแบบ SDLC ซึ่งหมายถึงขั้นตอนหรือกระบวนการในการพัฒนา
ระบบงาน โดยมีการก าหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการปฏิบัติงาน และโดยทั่วไปการพัฒนา
ซอฟต์แวร์จะประกอบด้วยกลุ่มกิจกรรม 3 กิจกรรม ได้แก่ การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ 
(Design) และการน าไปใช้ (Implementation) ซึ่งกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม สามารถใช้ได้ดีกับการพัฒนา
ระบบงานขนาดเล็กและขนาดย่อม แต่ในขณะเดียวกันส าหรับการพัฒนาระบบงานขนาดใหญ่มัก
จ าเป็นต้องใช้แบบแผนในการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามแนวทางของ SDLC จนครบทุกขั้นตอน โดยขั้นตอน
ของ SDLC ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. การท าความเข้าใจกับปัญหา โดยเป็นขั้นตอนของการตระหนักว่าพบปัญหาอะไรบ้างในการ
ใช้งานระบบเพ่ือศึกษาและท าความเข้าใจกับปัญหา ซึ่งระบบจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้บริหารหรือผู้ใช้
ตระหนักว่าต้องการระบบ เช่น ตู้จัดเก็บเอกสารไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะจัดเก็บเอกสารและไม่เพียง
พอที่จะตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรของทั้งองค์กร ดังนั้นผู้บริหารจะตื่นตัวต่อกันเป็นอย่าง
มากที่จะให้มีการพัฒนาระบบมาใช้ในองค์กร ธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือใช้ในการผลิต เช่น บริษัทของเรา
ติดต่อซื้อขายสินค้าจากผู้ขายหลายบริษัท โดยที่บริษัทของเรามีระบบที่คอยจัดการข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สิน
อยู่ก่อนแล้ว แต่ในปัจจุบันมีผู้ขายมีระบบเก็บข้อมูลได้เพียง 900 ราย และอนาคตอาจจะเกิน 1,000 ราย 
ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงต้องท าการตัดสินใจเรียกผู้วิเคราะห์ระบบเข้ามาท าการวิเคราะห์และศึกษาปัญหาที่
เกิดขึ้น โดยอาจได้ผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบของการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมต่อยอดระบบดังกล่าวให้มี
ประสิทธิภาพการท างานที่เพ่ิมมากขึ้น แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ระบบดังกล่าวเป็นระบบที่ถูกพัฒนามานาน
มากแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่ถูกพัฒนามาเพื่อติดตามเรื่องของการเงินและไม่ได้มีจุดประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการตัดสินใจ แต่ปัจจุบันทางผู้บริหารต้องการดูสถิติการขายเพ่ือใช้คาดคะเนยอดการขายในอนาคต
และใช้เป็นข้อมูลตัดสินใจเกี่ยวกับการซื้อขายในด้านต่าง ๆ เช่น สินค้าที่มียอดขายสูง สินค้าที่ลูกค้ามี
ความต้องการสูง ประเภทสินค้าท่ีได้รับความนิยม เป็นต้น ซึ่งหากผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ในการแก้ไขระบบที่มี
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อยู่แล้วอาจไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไป ดังนั้นควรท าการศึกษาถึงปัญหาที่พบและท าความเข้าใจกับปัญหาเพ่ือ
หาช่องทางหรือโอกาสใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเป็นขั้นตอนของการก าหนดปัญหาและศึกษาความเป็นไปได้ที่จะ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งจุดประสงค์ของการศึกษาความเป็นไปได้ คือ การก าหนดว่าการพัฒนาระบบหรือการ
แก้ไขระบบมีความเป็นได้อย่างไร โดยค านึงถึงค่าใช้จ่าย ระยะเวลา และผลลัพธ์ของระบบ ซึ่งปัญหาของ  
ผู้วิเคราะห์ระบบ คือ ต้องท าการก าหนดให้ได้ว่าการแก้ไขปัญหาของระบบมีความเป็นไปได้ทางเทคนิค
และบุคลากรมากน้อยเพียงใด รวมถึงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เก่ียวข้อง เช่น คอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ภายใน
องค์กรมีเพียงพอต่อบุคลากรหรือไม่ คอมพิวเตอร์ขององค์กรจะมีเนื้อที่เพียงพอต่อการจัดเก็บหรือไม่ เป็น
ต้น ซึ่งในท้ายที่สุดผู้วิเคราะห์ระบบจะต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในด้านต่าง ๆ และที่ส าคัญให้มอง
ภาพรวมของผลประโยชน์ที่ได้รับต่อบุคลากรขององค์กรและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ท าการ
เปลี่ยนแปลงระบบเพ่ือรองรับผู้ใช้งานให้ได้มากกว่า 1,000 บริษัท ควรใช้ระยะเวลาในการพัฒนา 
ไม่เกิน 1 ปี ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนพัฒนาให้เกิดการใช้งานได้อย่างแท้จริง 

3. การวิเคราะห์ระบบ โดยเป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์ระบบตั้งแต่ศึกษาระบบการท างาน
ของธุรกิจนั้น ๆ ซึ่งควรจะต้องท าการศึกษาถึงขั้นตอนการท างานของระบบเพราะเป็นการยากที่จะ
ออกแบบระบบใหม่โดยไม่ทราบการท างานของระบบเดิมหรือธุรกิจการด าเนินงานเป็นอย่างไร หลังจาก
นั้นก าหนดความต้องการของระบบใหม่ ซึ่งต้องใช้เทคนิคในการจัดเก็บข้อมูล ได้แก่ ศึกษาเอกสารที่มีอยู่ 
ตรวจสอบวิธีการท างานในปัจจุบัน สัมภาษณ์ผู้ใช้งานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบ  โดยเอกสารที่ควร
ท าการศึกษา ได้แก่ คู่มือการใช้งานระบบ แผนผังการท างานขององค์กร รายงานต่าง ๆ ที่หมุนเวียนอยู่
ภายในระบบ ซึ่งในการศึกษาการท างานในปัจจุบันจะท าให้รู้ถึงว่าแท้ที่จริงแล้วระบบมีการท างานอย่างไร 
มีผู้เกี่ยวข้องเป็นใคร และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับระบบมีใครหรืออะไรบ้าง เช่น เมื่อบริษัทได้รับใบเรียก
เก็บเงินจะมีขั้นตอนอย่างไรในการจ่ายเงิน ขั้นตอนที่เสมียนป้อนใบเรียกเก็บเงินเป็นอย่างไร เฝ้าสังเกต
การท างานของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือให้เข้าใจและเห็นจริง ๆ ว่าขั้นตอนการท างานเป็นอย่างไรจะท าให้
สามารถค้นพบจุดส าคัญของระบบว่าอยู่ตรงไหนบ้าง 

4. การออกแบบระบบ โดยเป็นขั้นตอนที่น าผลการตัดสินใจจากขั้นตอนที่ 3 มาท าการพัฒนา
ต่อยอด ซึ่งเป็นการออกแบบแผนภาพการท างานของระบบเพ่ือให้มองเห็นถึงภาพรวมของระบบว่าควรมี
อะไรบ้าง หลังจากนั้นจึงเริ่มตัดสินใจว่าควรจะจัดโครงสร้างจากอะไรบ้าง รวมถึงการมองถึงความ
เชื่อมโยงว่าควรจะท าอย่างไร โดยในการออกแบบต้องค านึงถึงความปลอดภัยของระบบเพ่ือป้องกันการ
ผิดพลาดที่อาจจจะเกิดขึ้น ซึ่งต้องท าการออกแบบถึงการน าเข้าข้อมูล การแสดงผล รายงาน และอ่ืน ๆ 
อีกมากมาย รวมถึงออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งานให้ได้อย่างมากที่สุด โดยค านึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งในการออกแบบวิธีการใช้งานต้องท าการก าหนดว่าการ
ป้อนข้อมูลจะต้องท าอย่างไรและได้ผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบไหนได้บ้าง โดยสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการ
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ออกแบบ คือ ข้อมูลเฉพาะที่เก่ียวข้องกับการออกแบบทั้งหมด เมื่อออกแบบระบบทั้งระบบเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ผู้พัฒนาระบบต้องสามารถใช้เป็นแบบแผนในการเริ่มเขียนโปรแกรมได้ทันที ซึ่งสิ่งที่ส าคัญอีกอย่าง
หนึ่ง คือ ควรท าการตรวจสอบการออกแบบทั้งหมดกับผู้ใช้งานเสียก่อนว่ามีความพึงพอใจมากน้อย
เพียงใด และควรท าการตรวจสอบกับทีมผู้พัฒนาว่ามีความถูกต้องสมบูณร์หรือไม่ ซึ่งในท้ายที่สุดจะต้อง
ส่งให้ผู้บริหารเพ่ือตัดสินใจว่าจะด าเนินงานต่อไปหรือไม่ หากผลลัพธ์เป็นอนุมัติจะเข้าสู่ขั้นตอนของการ
พัฒนาระบบ 

5. การพัฒนาและทดสอบระบบ ในขั้นตอนนี้ผู้พัฒนาระบบจะเริ่มเขียนโปรแกรมและท าการ
ทดสอบการท างานของระบบว่าสามารถท างานได้อย่างถูกต้องหรือไม่ หากท าการพัฒนาจนครบทุกส่วน
ของระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนถัดไป คือ การท าการทดสอบระบบให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ 
โดยอาศัยการทดสอบแบบใช้ข้อมูลจริงหรือเสมือนจริงให้ได้มากที่สุด หากท าการทดสอบแล้วพบกับ
ปัญหาที่เกิดข้ึน ผู้พฒันาระบบจะต้องท าการแก้ไขและท าการทดสอบซ้ าเพ่ือให้ขั้นตอนการท างานมีความ
ถูกต้องตามกระบวนการท างาน ขั้นตอนของการพัฒนาและทดสอบระบบถือเป็นขั้นตอนหลักที่ท าให้
ระบบเกิดขึ้นจริง ซึ่งหลังจากนั้นทีมผู้พัฒนาระบบจะต้องจัดเตรียมเอกสารการใช้งานระบบและการ
ฝึกอบรมการใช้งานส าหรับผู้ที่เก่ียวข้องกับระบบเพ่ือให้เกิดการใช้งานได้จริงในล าดับถัดไป 

6. การจัดท าเอกสารของระบบ ในขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ได้ผลลัพธ์มาจากขั้นตอนที่ 5 ซึ่ง
เป็นขั้นตอนของการจัดท าเอกสารของระบบ โดยในการพัฒนาระบบจ าเป็นต้องมีเอกสารประกอบระบบ
เพ่ือบ่งบอกถึงการท างานและการใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของระบบเพื่อให้ผู้ใช้งานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ใช้งานระบบมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการจัดท าเอกสารประกอบการใช้งานระบบนั้นจะต้องแบ่งส่วนการท างานให้
ผู้ใช้งานได้เห็นภาพชัดเจนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันเนื่องจากกลุ่มผู้ใช้งานบางส่วนอาจคุ้นเคยกับ
การท างานแบบ Manual เสียมากกว่า จึงไม่คุ้นเคยกับการท างานบนระบบ ทีมผู้พัฒนาจึงต้องใส่ใจใน
รายละเอียดของการเขียนเอกสารเพ่ือให้ผู้ใช้งานมองเห็นถึงการท างานในแต่ละขั้นตอนของระบบและ
ผลลัพธ์ที่ผู้ใช้งานจะได้รับส่วนที่ตนเองมีส่วนเกี่ยวข้อง 

7. การบ ารุงรักษาระบบ ในขั้นตอนของการบ ารุงรักษาระบบเป็นขั้นตอนหลังจากที่ระบบถูกใช้
งานไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสาเหตุที่ต้องท าการแก้ไขระบบส่วนใหญ่ เช่น พบข้อผิดพลาดในการใช้งานระบบ 
การด าเนินงานของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไป  เป็นต้น โดยทีมผู้พัฒนาควรให้ความส าคัญกับการ
บ ารุงรักษาเนื่องจากหากธุรกิจมีการเติบโตมากขึ้นจะส่งผลให้ความต้องการของระบบมากเพ่ิมขึ้นตามไป
ด้วย เช่น ต้องการรายงานเพ่ิมขึ้น ต้องการส่วนของการจัดการข้อมูลที่จ าเป็นมากขึ้น ต้องการขยาย
แนวทางของการท างานในฝ่ายบัญชีและการเงินเพ่ิมขึ้น เป็นต้น ซึ่งหากมีการขยายขอบเขตของความ
ต้องการจะท าให้เห็นได้ชัดว่าระบบที่ดีควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมในสิ่งที่ผู้ใช้งานต้องการได้ โดยในการเพ่ิมเติม
ต่อยอดระบบนั้นผู้วิเคราะห์ระบบควรท าการศึกษาถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต 
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การน าเทคนิคของการพัฒนาระบบงานแบบ SDLC มาประยุกต์ใช้ภายในองค์กรควรค านึงถึง
ขนาดขององค์กรและความเหมาะสมของระบบที่ถูกพัฒนา โดยอาจลดขั้นตอนของเทคนิคในการพัฒนา
ลงในบางขั้นตอนเพ่ือให้สอดคล้องกับการท างานของทีมพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานได้
ดียิ่งขึ้น ซึ่งในการพัฒนาระบบอาจเลือกใช้เพียงบางขั้นตอนเพ่ือให้เหมาะสมกับระบบและทีมผู้พัฒนา
อย่างไดสู้งสุด อีกท้ังยังเป็นการลดทรัพยากรและเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการท างานมากยิ่งข้ึน 

2.2.2 Responsive Web Design 

Responsive Web Design เป็นแนวคิดของการออกแบบระบบที่เรียกว่า One Size Fit All  
ซึ่งหมายถึงการออกแบบหน้าจอการท างานเพียงครั้งเดียว แต่สามารถใช้ได้กับทุกขนาดของแต่ละอุปกรณ์ 
โดยผลจากการออกแบบเช่นนี้จะท าให้เว็บไซต์สามารถตรวจจับขนาดของหน้าจอและปรับขนาด
องค์ประกอบของหน้าเว็บให้ เหมาะสมตามขนาดของหน้าจอได้อย่างอัตโนมัติ  โดยหาก คณะ
ผู้ด าเนินโครงงานเปรียบเนื้อหาของเว็บไซต์เหมือนกับน้ าที่บรรจุตามภาชนะที่แตกต่างรูปร่างกัน โมเลกุล
ของน้ าเหล่านั้นก็จะปรับเปลี่ยนตามภาชนะที่บรรจุ ซึ่งเสมือนกับหลักการของการออกแบบหน้าจอแบบ 
Responsive เมื่อมีการเปลี่ยนอุปกรณ์การเข้าชมเว็บ องค์ประกอบในแต่ละส่วนของเว็บก็จะท าการ
ปรับเปลี่ยนให้พอดีกับหน้าจอของอุปกรณ์นั้น ๆ อย่างอัตโนมัติ เพราะฉะนั้นในการออกแบบส่วนใหญ่มัก
ใช้เทคนิค Responsive Web Design เป็นองค์ประกอบหลักของระบบ  

หลักการของ Responsive Web Design คือ การใช้เทคนิคหลายอย่างร่วมกัน เช่น Fluid Grid, 
Flexible Images และ CSS3 Media Queries ซ่ึงเริ่มแรกต้องท า Fluid Grid เป็นการออกแบบ Grid ให้
เป็นแบบ Relative คือ การที่ไม่ได้ก าหนดขนาดของ Grid แบบตายตัวแต่จะก าหนดให้สัมพันธ์กับ 
สิ่งอื่น ๆ เช่น ก าหนดความกว้างแบบเป็น % หรือการใช้ Font Size ให้มหีน่วยเป็น em เป็นต้น หลังจาก
นั้นจึงท าการ Flexible Images หรือเป็นการก าหนดขนาดของ Images ให้มีความสัมพันธ์กับขนาดของ
หน้าจอแสดงผล ซึ่งหากรูปภาพต้นแบบมีขนาดใหญ่มากเวลาแสดงผลบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีหน้าจอ
ขนาดเล็กควรจะลดขนาดลงมาเพ่ือให้แสดงผลได้อย่างสวยงามมากขึ้น และท้ายที่สุด คือ การใช้ CSS3 
Media Queries ซึ่งจะช่วยให้สามารถก าหนด Style Sheets ส าหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ  โดยในส่วนใหญ ่
จะเขียน Style Sheets ไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็น Style Sheets  ที่ไม่ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ใด หลังจากนั้น 
ให้ท าการเขียน Style Sheets ส าหรับอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอเล็กที่สุด และท าการเพ่ิมขึ้นไปเรื่อย ๆ 
จนถึงหน้าจอขนาดใหญ่ทีสุ่ด โดยในการเขียนแบบนี้จะเป็นการช่วยลดความซ้ าซ้อนของโค้ดและท าให้ง่าย
ต่อการแก้ไขโค้ดในอนาคต 

ข้อเสียของ Responsive Web Design คือ เนื่องจากการเขียนโค้ดในครั้งเดียวให้รองรับหลาย 
อุปกรณ์อาจส่งผลให้เกิดปัญหา เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีขนาดหน้าจอเล็กถึงแม้จะท าการซ่อนเนื้อหา
บางส่วนที่ไม่จ าเป็นไว้เรียบร้อยแล้วแต่ในบางเว็บเบราว์เซอร์ข้อมูลเหล่านี้ยังจะถูกโหลดเข้ามาอยู่ด้วย 
รวมไปถึง ในเรื่องของ Image Resizing ที่ ไม่ ได้ ไปลด File Size ของขนาด Image อย่างแท้จริง  
ท าให้โทรศัพท์มือถือจ าเป็นต้องโหลดรูปเดียวกับรูปที่ใช้แสดงบน Desktop ท าให้เสียเวลาโดยไม่จ าเป็น 
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2.2.3 Web Application 

คนส่วนใหญ่มักจะคุ้นเคยกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ติดตั้งโปรแกรมจ าพวก 
Microsoft Office ที่ประกอบด้วยโปรแกรม Word ที่ใช้ส าหรับงานพิมพ์เอกสาร และโปรแกรม Excel  
ที่ใช้ส าหรับสร้างตารางการค านวณ โดยโปรแกรมพวกนี้จะถูกเรียกว่า Desktop Application ซึ่งจะ
ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือโปรแกรมส าหรับงานบัญชีที่บางองค์กรติดตั้งที่เครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่มีเป็นลักษณะ Client Server Application โดยเก็บฐานข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์และติดตั้ง
โปรแกรมบัญชีที่เครื่องใช้งาน ซึ่งตอบสนองความต้องการเพ่ิมขึ้นในด้านของ Multi User หรือใช้งาน
พร้อมกันได้หลายคน โดยใช้ฐานข้อมูลเดียวกันที่ถูกเก็บไว้ที่ส่วนกลาง  

เทคโนโลยี Desktop Application ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของด้านการบริหาร
จัดการได้ โดยเฉพาะการท าธุรกิจที่ต้องปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลา ข้อมูลมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเพ่ือ
ตอบสนองสภาวะตลาดที่แปรเปลี่ยนตามเหตุการณ์ปัจจุบัน ดังนั้นระบบ Client Server Application 
เป็นโปรแกรมที่มีความซับซ้อนส่งผลท าให้การแก้ไขท าได้ยุ่งยาก เช่น หากต้องการเพ่ิมคุณสมบัติเพ่ิมเติม
ให้กับแอปพลิเคชันที่ Server ต้องหยุดระบบทั้งหมด และเมื่อท าการเพ่ิมคุณสมบัติที่ Server เรียบร้อย
แล้วก็จ าเป็นต้องเพ่ิมคุณสมบัติที่ Client ด้วย หากระบบมีผู้ใช้งานจ านวนมากจะยิ่งเพ่ิมความยุ่งยากมาก
ขึ้น นอกจากนี้ยังรวมถึงปัญหาที่เครื่องใช้งานมีความหลากหลายและแตกต่างกัน เช่น ระบบปฏิบัติการ 
ที่แตกต่างกัน ความจุของเครื่องที่แตกต่างกัน เป็นต้น ซึ่งหากท าการเพ่ิมคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วยังคงมี
ความจ าเป็นที่ต้องใช้ความจุของ Client ที่สูงขึ้นส่งผลให้ต้องท าการเพ่ิมความจุของเครื่องคอมพิวเตอร์
มากขึ้นตามไปด้วย 

จากตัวอย่างปัญหาดังกล่าวถูกจัดการด้วยเทคโนโลยี Web Application เพราะสามารถ
ตอบสนองปัญหาข้างต้นได้เป็นอย่างดี รวมถึงสามารถแทนที่ Desktop Application ที่มีลักษณะเป็น 
Client Server Application ได้เป็นอย่างดี โดยโปรแกรมของ Web Application จะถูกติดตั้งไว้ที่  
Server ที่คอยให้บริการกับ Client และที่ Client ไม่จ าเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเพ่ิมเติม แต่สามารถใช้
โปรแกรมประเภทเบราว์เซอร์ที่ติดมากับระบบปฏิบัติการได้ทันที เช่น Internet Explorer, FireFox  
และ Google Chrome เป็นต้น ซึ่งเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันด้วยความสามารถของเบราว์เซอร์
ที่มีความหลากหลาย ท าให้ไม่จ ากัดว่าเครื่องที่ ใช้ เป็นระบบปฏิบัติการอะไรหรืออุปกรณ์อะไร  
เช่น TouchPad ก็สามารถเรียกใช้งานได้ อีกท้ังยังลดข้อจ ากัดเรื่องสถานที่ในการใช้งานได้อีกด้วย 

Web Application เป็นการพัฒนาระบบงานบนเว็บ โดยข้อมูลต่าง ๆ ในระบบงานจะมีการ
ไหลเวียนในรูปแบบ Local และ Global ซึ่งในรูปแบบ Local หมายถึงการไหลเวียนข้อมูลภายใน 
วง LAN (Local Area Network) เดียวกัน โดยครอบคลุมพ้ืนที่ขนาดเล็ก เช่น ระหว่างอาคารส านักงาน 
และรูปแบบ Global หมายถึงการไหลเวียนข้อมูลที่เชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตโดยเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์
หลายเครื่องเข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายเดียว เพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ซึ่งการไหลเวียน
ของขอ้มูลทั้ง 2 รูปแบบ จึงท าให้เหมาะส าหรับงานที่ต้องการข้อมูลแบบ Real Time เพราะท าให้ระบบมี
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ประสิทธิภาพและใช้งานง่าย โดยระบบงานที่พัฒนาขึ้นจะตรงกับความต้องการของสถานีวิทยุ 
และหน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งแน่นอนว่าไม่เหมือนกับเว็บหรือแอปพลิเคชันส าเร็จรูปทั่วไปในท้องตลาดที่
มักจะไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงและถูกพัฒนาขึ้นอย่างกว้าง ๆ 

จุดเด่นของ Web Application คือ ข้อมูลที่ส่งหากันระหว่าง Server กับ Client มีปริมาณน้อย 
ท าให้สามารถย้าย Server ไปอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ รวมถึงสามารถใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตที่มี
ความเร็วต่ าได้ ซ่ึงจุดเด่นข้อนี้ท าให้สามารถใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้ไดจ้ากทุกมุมโลก 

2.2.4 Web Service 

Web Services คือ ระบบซอฟต์แวร์ที่ถูกออกแบบมาเพ่ือสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย โดยมีภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่อง
คอมพิวเตอร์ คือ ภาษา XML ที่ใช้อธิบายรูปแบบข้อมูลที่เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล โดยลักษณะการ
ให้บริการของ Web Services จะถูกเรียกใช้งานจากแอปพลิเคชันอ่ืน ๆ ในรูปแบบ RPC (Remote 
Procedure Call) โดยใช้ภาษา XML เป็นตัวกลางในการสื่อสารเพ่ือท าการแลกเปลี่ยนข้อมูลจึงท าให้
สามารถเรียกใช้ Component ใดในระบบหรือแพลตฟอร์มใดก็ได้บนโปรโตคอล HTTP ซึ่งเป็น
โปรโตคอล ส าหรับอินเทอร์เน็ตอันเป็นช่องทางที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในการติดต่อสื่อสารกัน
ระหว่างแอปพลิเคชันกับแอปพลิเคชันในปัจจุบัน ซึ่งการท างานของ Web Service จะประกอบด้วย
มาตรฐานหลัก 4 มาตรฐาน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ภาษา XML (Extensible Markup Language) เป็นภาษามาตรฐานที่ทุกระบบสนับสนุน  
จึงท าให้ข้อมูลที่มีโครงสร้างของภาษา XML จะถูกน าไปประมวลผลต่อได้อย่างอัตโนมัติ โดยภาษา XML 
ถูกน ามาใช้เป็นภาษามาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลของ Web Service 

2. ภาษา WSDL (Web Services Description Language) เป็นภาษามาตรฐานที่ใช้ส าหรับ
อธิบายการใช้งานโปรแกรมที่เปิดให้บริการ ซึ่งเขียนขึ้นตามแบบมาตรฐานของภาษา XML ดังนั้นภาษา 
WSDL จึงเป็นเสมือนคู่มือให้กับระบบเพื่อใช้เรียนรู้วิธีการเรียกใช้งาน Web Service 

3. SOAP (Simple Object Access Protocol)  เป็นมาตรฐานของเทคโนโลยี Distributed 
Objects โดยท าหน้าที่ส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของภาษา XML ท าให้เรียกใช้งานโปรแกรม
ข้ามระบบผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ 

4. UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) เป็นระบบมาตรฐานในการ
อธิบายและค้นหา Web Service โดยเป็นตัวกลางให้ Provider  มาลงทะเบียน ซึ่งใช้ไฟล์ภาษา WSDL 
บอกรายละเอียดของบริษัทและบริการที่มีให้ จึงท าให้ Requestor สามารถค้นหาและทราบว่าบริษัทมี
ผลิตภัณฑ์และบริการอะไรบ้าง รวมถึงสามารถท าการติดต่อขอด าเนินธุรกิจการค้ากับบริษัทนั้นได้โดย
อัตโนมัติผ่านทาง Web Service  
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Web Service เป็นวิธีการสร้างช่องทางการติดต่อระหว่างแอปพลิเคชันรูปแบบหนึ่งที่อาศัยการ
ท างานของ HTTP Method ซ่ึงประกอบด้วย GET, POST, PATCH, PUT และ DELETE และส่งผลของ
ข้อมูลกลับมาในรูปแบบของภาษา JSON หรือภาษา XML โดยสามารถรับและส่งข้อมูลข้ามแพลตฟอร์ม
ได้อย่างสะดวก เพราะเป็นการเรียกผ่าน HTTP โปรโตคอลที่ใช้ในการเรียกเว็บไซต์ ซึ่งหัวใจหลัก 
ที่ท าให้ REST เป็นที่นิยมมากกว่า SOAP เนื่องมาจากเรื่องของขนาดข้อมูลมีขนาดเล็กกว่า SOAP ท าให้มี 
Overhead ในการส่งข้อมูลน้อยกว่า เพราะเม่ือ REST ส่งค่าของข้อมูลกลับมาในรูปแบบของภาษา JSON 
หรือภาษา XML ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลที่มีขนาดเล็ก อีกทั้ง REST ยังเหมาะส าหรับการท างานของ
ระบบงานที่อยู่บนเว็บไซต์และโทรศัพท์เคลื่อนที่จึงท าให้เป็นที่นิยมมากว่า SOAP ที่เหมาะส าหรับท างาน
ร่วมกันหลาย ๆ ระบบ  โดยประโยชน์ของ Web Service แบ่งออกเป็น 3 ข้อตามคุณลักษณะของการ
ท างานในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. Web Service ช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศจากแอปพลิเคชันที่แตกต่างกันเป็นไปได้
อย่างง่ายมากยิ่งขึ้น โดยแอปพลิเคชันนั้นสามารถเขียนด้วยภาษา Java และท างานอยู่บน Sun Solaris 
Application Server หรืออาจเขียนด้วยภาษา C++ และท างานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Windows NT 
หรืออาจเขยีนด้วยภาษา Perl และท างานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Linux ซึ่งมาตรฐานของ Web Service 
ท าให้ Interface ของแอปพลิเคชันเหล่านี้ถูกอธิบายโดยภาษา WSDL และท าให้อยู่ในมาตรฐาน 
ของ UDDI หลังจากนั้นจึงสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันโดยใช้ภาษา XML ผ่าน SOAP 

2. Web Service สามารถถูกเรียกใช้ภายในหน่วยงาน องค์กร และจากภายนอกองค์กรได ้โดย
ผ่าน Firewall ดังนั้นจึงมีองค์กรใหญ่ ๆ พัฒนาระบบที่มีอยู่ขององค์กรให้เข้ากับ Web Service ซึ่งถือ
เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเนื่องจากสามารถเพ่ิมศักยภาพในการท างานขององค์กร อีกทั้งยังลดค่าใช้จ่ายใน
การจัดการทรัพยากรขององค์กรได้อีกช่องทางหนึ่ง 

3. Web Service สามารถใช้ร่วมกับ Web Application โดยส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้
อีกด้วย ซึ่งนับเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าหรือหุ้นส่วนถึงแม้ต้องค านึงถึงระบบ
รักษาความปลอดภัยและการจัดการรายการของข้อมูล แต่ Web Service ได้ใช้มาตรฐานทั่วไปของ
อินเทอร์เน็ตเรื่องดังกล่าวจึงนับว่าเป็นเรื่องธรรมดาของการสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

2.3 ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 
ระบบสารสนเทศที่เป็นข้อมูลตั้งต้นให้แก่ระบบจัดรายการวิทยุออนไลน์ส าหรับสถานีวิทยุ คือ ระบบ

จัดรายการวิทยุออนไลน์ส าหรับสถานีวิทยุในเวอร์ชันดั้งเดิม โดยทางสถานีต้องการปรับปรุงระบบให้มีความ
เสถียรภาพและเกิดการเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างเป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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2.3.1 ระบบจัดรายการวิทยุออนไลน์ส าหรับสถานีวิทยุ (เวอร์ชันดั้งเดิม) 

ระบบจัดรายการวิทยุออนไลน์ส าหรับสถานีวิทยุเป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพ่ือรองรับการท างาน
ต้ังแต่การจัดผังรายการประจ าวันจนถึงการน าเสนอรายการวิทยุของทางสถานี ซึ่ง เป็นการดึง
กลุ่มเป้าหมายที่ไม่ชอบฟังรายการวิทยุผ่านวิทยุโดยตรงให้สามารถรับฟังรายการวิทยุผ่านทางหน้าเว็บไซต์ 
และเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้รับฟังที่ไม่สามารถฟังรายการสดผ่านทางคลื่นวิทยุของทางสถานีได้มีโอกาส
ในการรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ โดยภายในเว็บไซต์จะประกอบด้วยรายการทั้งหมดของทางสถานี รวมถึงรายการ
เล่นย้อนหลังของแต่ละรายการวิทยุ ซึ่งถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเนื่องจากเป็นช่องทางที่เปิดโอกาสให้กับผู้ฟัง
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อรายการวิทยุนั้น ๆ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาให้ตรงต่อ
ความต้องการของผู้ฟังมากยิ่งขึ้น โดยระบบจัดรายการวิทยุออนไลน์ส าหรับสถานีวิทยุ (เวอร์ชันดั้งเดิม) 
ประกอบด้วย 5 เมนูหลัก ได้แก่ รายการ รายการย้อนหลัง ผังรายการ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา ซึ่ง
ผู้ด าเนินโครงงานจะท าการอธิบายเป็นส่วน ๆ ตามการท างานของแต่ละเมนูเพ่ือประกอบความเข้าใจให้เห็น
ภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. เมนูรายการเป็นเมนูที่แสดงรายการวิทยุทั้งหมดของระบบจัดรายการวิทยุออนไลน์ส าหรับสถานี
วิทยุ (เวอร์ชันดั้งเดิม) ของทางสถานีไทยพีบีเอส ซึ่งเป็นเมนูที่ท าให้ผู้ฟังได้ทราบว่าทางสถานีมีรายการวิทยุ
อะไรบ้างที่ผลิตและเปิดให้ผู้ฟังได้ฟังย้อนหลัง โดยมีลักษณะหน้าจอแสดงดังภาพที่ 2-1 

ภาพที่ 2-1 หน้าจอเมนูรายการ 
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จากภาพที่ 2-1 ในส่วนของเมนูรายการจะประกอบด้วยรายการวิทยุทั้งหมด 11 รายการ ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.1   รายการ GenZ เยาวชนที่สังคมถวิลหาเป็นรายการที่ให้ความรู้และค าแนะน าแก่
เยาวชนในด้านต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยรายการเล่นทั้งหมด 5 รายการเล่น ได้แก่ คุณธรรม 4 ประการ 
เรียนรู้เข้าใจตนเอง เรื่องเสี่ยงโชค อากาศเปลี่ยนแปลงกับอารมณ์วัยรุ่นที่เปลี่ยนไป และสื่ออวัยวะที่ 33 
ของวัยรุ่น โดยในแต่ละรายการเล่นจะมีเนื้อหาที่แตกต่างกันไปของแต่ละสัปดาห์ 

1.2   รายการ Grean & Brown Talk เป็นรายการทั่วไปที่ให้ความรู้ทั่วไปเหมาะส าหรับ
บุคคลทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยรายการเล่นทั้งหมด 16 รายการเล่น ได้แก่ น้ าคือชีวิต บางปะกง มรดกโลก 
ต้นไม้ในเมือง เมืองยั่งยืน แม่วงก์ หมอต้นไม้ บ้านป่านาสวน ถอดบทเรียนงานอนุรักษ์ ในหลวงกับศิลปะ 
คนรุ่นใหม่กับการอนุรักษ์ บางกระเจ้า วิถีธรรมสู่วิถีพอเพียง แม่กลอง เกษตรยั่งยืน และเทศบาลน่าอยู่  

1.3   รายการ Inside Asean เป็นรายการที่ให้ความรู้ในด้านของการเมืองและเศรษฐกิจของ
แต่ละประเทศ ซึ่งประกอบด้วยรายการเล่นทั้งหมด 13 รายการเล่น ได้แก่ สหรัฐให้ความส าคัญกับ
อาเซียนจับตาการเลือกประธานาธิบดีเมียนมาร์ ภัยคุกคามจากการก่อการร้ายและความรุนแรงทาง
ความคิดคนสหรัฐช่วงเลือกตั้ง ทะเลจีนใต้ จีนไม่รับค าตัดสินกรณีทะเลจีนใต้และตุรกีหลังเหตุการณ์
พยายามรัฐประหาร การเมืองสหรัฐฯ ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีและการเมืองกัมพูชา  ฮิลลารี 
คลินตันและนักท่องเที่ยวจีน ฟิเดล รามอส ผู้แทนพิเศษของฟิลิปปินส์เจรจาปักกิ่งเรื่องทะเลจีนใต้  การ
เหยียดเพศในโอลิมปิกและฝรั่งเศสห้ามหญิงมุสลิมใส่บิกินี่ ฟิลิปปินส์ต้องการออกจากสมาชิก UN การ
ประชุมผู้น าอาเซียนที่ลาว เมื่อผู้น าประเทศต่อว่าหยาบคายต่อหน้าสาธารณะมีนัยอย่างไร เลือกตั้งสหรัฐ 
การเมืองมาเลเซียตึงเครียดหนัก และการข่มขืนหมู่ 

1.4   รายการ IT Update เป็นรายการที่ให้ความรู้ในด้านของเทคโนโลยีต่าง ๆ ในยุค
ปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยรายการเล่นทั้งหมด 10 รายการเล่น ได้แก่ เทคโนโลยีกับความปลอดภัยใน
ธุรกรรมทางการเงิน ความปลอดภัยของระบบยืนยันตัวตนด้วยลายนิ้วมือ ป้องกันภัยร้ายในสมาร์ทโฟน  
เทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลจากรอยเท้า 7 เว็บเบราว์เซอร์ยอดนิยม 2017 อันดับความเร็วเน็ตมือถือทั่วโลก 
รถเมล์ไร้คนขับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ รถยนต์ไร้คนขับ และซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ 

1.5   รายการ Science Today เป็นรายการที่ให้ความรู้ในหลากหลายด้าน เช่น การศึกษา 
ข่าวโลก การไฟฟ้า ระบบนิเวศ และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ซึ่งประกอบด้วยรายการเล่นทั้งหมด 15 รายการ
เล่น ได้แก่ แอปพลิเคชันตรวจสอบสภาพจิตใจ ความเคลื่อนไหวแวดวงวิทยาศาสตร์ แนวคิดพิพิธภัณฑ์มูล
วัวในอิตาลี เครื่องปรับอากาศประหยัดไฟเพ่ือลดโลกร้อน ช็อคจากสภาวะร้อนจัด สารสกัดสาหร่ายทะเล 
ดาวอังคาร การค้นพบดาวเคราะห์ดวงใหม่ เทรนด์ออกก าลังกาย ก๊าซเรือนกระจก ศาสตร์แพทย์แผนจีน
ดูแลสุขภาพ ลดน้ าหนัก นวัตกรรมหมู่บ้าน 360 องศา วัยรุ่นกับสังคมดิจิตอล และนวัตกรรมป้องกัน 
ฟันผุในเด็ก 
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1.6   รายการคิดบนรอยต่อเป็นรายการทั่วไปที่ให้ความรู้ในเชิงการเมืองของต่างประเทศ ซึ่ง
แตกต่างจากรายการอ่ืน ๆ ที่ให้ความรู้ทั่วไปไม่ได้เจาะจงถึงหมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่ง ซึ่งรายการคิดบน
รอยต่อประกอบด้วยรายการเล่นทั้งหมด 9 รายการเล่น ได้แก่ ทรัมป์โชว์ ไต้หวันวันนี้ โค่นอ านาจ สิทธิ
มนุษยชน สารพิษฆ่าคิม จองนัม จับตานโยบายทรัมป์ สถานการณ์น้ ามันโลก ความเสี่ยงทางการเมือง 
และการสร้างแบรนด์ของทรัมป ์

1.7   รายการที่นีม่ีลมหายใจเป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบเชิงนิเวศของท้องถิ่น โดย
เป็นรายการที่เหมาะส าหรับบุคคลทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยรายการเล่นทั้งหมด 22 รายการเล่น ได้แก่ ชีวิต
และการเรียนรู้ อาจารย์ไทรอยด์ผู้เปลี่ยนชีวิต บทเรียนจากท้องทุ่ง เรียนรู้ระหว่างเดินทาง สรุปบทเรียน
ชีวิตและศิลปะแห่งการหยุด ท่องเที่ยงเชิงนิเวศ บอกรักตัวเอง ฟาร์มสุขไอศกรีม พรและปณิธานปีใหม่ 
นับถอยหลังและตั้งสติเพ่ือชีวิตใหม่ในวันหน้า คีตธรรม ศาสตร์แห่งชีวิต ผิดเป็นครู นิยามชีวิต จิตอาสา
พลังแผ่นดิน ฝึกอยู่กับเสียงภายใน ภาวะผู้น าที่ทุกคนเป็นได้ ความสุขในกระเป๋า เสียงจากภายใน เปิด
ตัวตน แผ่นดินสะท้านหัวใจสะเทือน และบัวน้อย 

1.8   รายการบันเทิงสุดสัปดาห์เป็นรายการที่ให้ความรู้ด้านภาพยนตร์ ดนตรีและศิลปะ โดย
เป็นรายการที่มีความแตกต่างจากรายการอ่ืน ๆ ของทางสถานีเนื่องจากเป็นรายการที่มีเนื้อหา
เฉพาะเจาะจงไปที่หมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยรายการเล่นทั้งหมด 9 รายการเล่น ได้แก่ 
พ.ร.บ.ภาพยนตร์แก้ไขปัญหาหนังไทยจริงหรือ ก้าวกระโดดมิวสิคสตรีมกับวงการไทย ครูเพลงลพบุรี
เสียชีวิต ปัญหาการเซ็นเซอร์ตัวเองของผู้สร้างภาพยนตร์ นักร้องลูกทุ่งปรับตัวรับงาน คนในวงการเพลง
กับบทเพลงระลึกถึงในหลวง ร.9 เสียงดนตรีจากวิถีในทุ่งกว้าง หนังไทยในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปู
ซาน และราชินีไอจีสู่การสร้างแบรนด์ประจ าตัว 

1.9   รายการพิกัดเพศเป็นรายการที่ให้ความรู้ในเรื่องของเพศศึกษาส าหรับเยาวชนและ
บุคคลทั่วไป โดยให้ความรู้รอบด้านเกี่ยวกับเรื่องเพศทั้งเพศชายและเพศหญิง ซึ่งประกอบด้วยรายการ
เล่นทั้งหมด 9 รายการเล่น ได้แก่ ถอดรหัสความอายเรื่องเพศ เท่าทันสื่อเรื่องเพศ หญิงและชายในโลกไอ
ที สถานะทางสังคมของเซ็กซ์ทอย เมื่อวัยรุ่นไม่เชื่อฟังพ่อแม่อีกต่อไป แค่รสนิยมต่างหรือแค่โรคจิต เมืองสี
ชมพูเพ่ือผู้หญิง ท้องไม่พร้อม และสุขภาพและความงามใต้วงขา 

1.10 รายการฟังเสียงประเทศไทยเป็นรายการที่ให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยรายการเล่นทั้งหมด 14 รายการเล่น ได้แก่ เช่าที่ดิน 99 ปี ท าไม
ต้องใช้สารเคมีเกษตร จับตาค่าโง่เหมืองทอง การาศาสตร์กับสังคมไทย มาตรา 44 กับการขอปลดล็อคขอ
สิทธิบัตร โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ขยะทะเล มลพิษไทยปี 59 ระเบิดแก่งในแม่น้ าโขง พ้ืนที่คุ้มครองทาง
วัฒนธรรม กฎหมายจัดการขยะ พ้ืนที่คุ้มครอง เที่ยวตามรอยต่อ และเสียงจากชายแดนแม่สอด 

1.11 รายการภูมิคุ้มกันเป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตัวเองจากการใช้
ชีวิตประจ าวันในด้านต่าง ๆ เช่น รถสาธารณะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ยาลดน้ าหนัก ครีมหน้าขาว เป็นต้น ซึ่ง
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ภาพที่ 2-2 หน้าจอเมนูรายการย้อนหลัง 

ประกอบด้วยรายการเล่นทั้งหมด 8 รายการเล่น ได้แก่ ปรับมาตรฐานและการบริการของรถตู้สาธารณะ 
การชดเชยเยียวยาผู้โดยสารรถเปรมประชาประสบอุบัติเหตุ ร้องเรียนซื้ อเครื่องโทรศัพท์ไม่ตรงตามค า
โฆษณา ปรับมาตรฐานความสูงรถบัส 2 ชั้น ภัยจากยาลดความอ้วน อันตรายรูบิกจากพลาสติกรีไซเคิล 
ตั้งทีมเฝ้าระวัง 4 ธุรกิจหลอกหลวง และบริษัทขายตรงหลอกทัวร์ญี่ปุ่น 

2. เมนูรายการย้อนหลังเป็นเมนูที่แสดงรายการเล่นของรายการวิทยุทั้งหมดแต่เป็นการจัดเรียง
รายการเล่นตามวันที่ออกอากาศ โดยเรียงจากวันที่ออกอากาศล่าสุดไปจนถึงวันออกอากาศในครั้งแรกของ
รายการวิทยุนั้น ๆ ซึ่งท าให้ผู้ฟังสามารถเห็นรายการเล่นที่มีการอัปเดตข้อมูลรายการวิทยุล่าสุดอยู่ด้านบน
เพ่ือให้ง่ายต่อการค้นหาและเลือกรายการเล่นที่ต้องการ โดยมีลักษณะหน้าจอแสดงดังภาพที่ 2-2 และ 
ภาพที่ 2-3 
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ภาพที่ 2-3 หน้าจอรายการเล่นของเมนูรายการย้อนหลัง 
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3. เมนูผังรายการเป็นเมนูที่บ่งบอกถึงรายการวิทยุประจ าวันในแต่ละวันของทางสถานี ซึ่งจะเป็น
การบ่งบอกถึงช่วงเวลาเริ่มต้นแต่ละของรายการวิทยุในแต่ละวัน โดยเฉลี่ยเริ่มต้นออกอากาศเวลาประมาณ 
05.00 น. และจบการออกอากาศเวลา 20.00 น. ของทุกวัน โดยมีลักษณะหน้าจอแสดงดังภาพที่ 2-4 

  

ภาพที่ 2-4 หน้าจอเมนูผังรายการ 
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ภาพที่ 2-6 หน้าจอเมนูติดต่อเรา 

4. เมนูข่าวสารประชาสัมพันธ์เป็นเมนูที่บ่งบอกถึงข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมดของทางสถานี 
เช่น วิธีการดาวน์โหลดรายการย้อนหลัง เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการประกาศให้ผู้ฟังได้ทราบถึงวิธีการดาวน์โหลด
รายการย้อนหลังเป็นขั้นตอน โดยมีลักษณะของหน้าจอแสดงดังภาพที่ 2-5 

5. เมนูติดต่อเราเป็นเมนูที่เปิดโอกาสให้ผู้ฟังสามารถท าการติดต่อเข้ามากับทางสถานีได้โดยผ่าน
ทางหน้าเว็บไซต์ เช่น ข้อเสนอะแนะ ค าติชม เป็นต้น โดยมีลักษณะของหน้าจอแสดงดังภาพที่ 2-6 
 
  

ภาพที่ 2-5 หน้าจอเมนูข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
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2.4 เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการด าเนินโครงงาน 
เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบจัดรายการวิทยุออนไลน์ส าหรับสถานีวิทยุ  

ผู้ด าเนินโครงงานได้เลือกใช้เครื่องมือที่มีความแตกต่างกันในการพัฒนา โดยจ าแนกตามความเหมาะสมเพ่ือให้
ระบบสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผู้ด าเนินโครงงานจะกล่าวถึงรายละเอียดของเครื่องมือและ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.4.1 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา 

ภาษาที่ช่วยในการพัฒนาระบบจัดรายการวิทยุออนไลน์ส าหรับสถานีวิทยุที่ผู้ด าเนินโครงงาน
เลือกใช้มีอยู่มากมายหลายภาษา ซึ่งแต่ละภาษามีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปตามการใช้งาน 
ดังนั้นผู้ด าเนินโครงงานจะอธิบายรายละเอียดของแต่ละภาษาที่ผู้ด าเนินโครงงานเลือกใช้ ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ภาษา PHP เป็นภาษาที่ได้รับการพัฒนาและออกแบบมาเพ่ือใช้ในการสร้างเอกสารแบบ 
HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแก้ไขเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกล่าวได้ภาษา PHP เป็นภาษาที่
เรียกว่า Server Side Script โดยในทุกครั้งก่อนที่เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งท าหน้าที่เป็น Web Server ส่ง
หน้าเว็บเพจที่เขียนด้วยภาษา PHP จะท าการประมวลผลตามค าสั่งที่มีอยู่ให้เสร็จเสียก่อน แล้วจึงส่ง 
ผลลัพธ์ที่จากการประมวลผลออกมาในรูปแบบของหน้าเว็บเพจ ดังนั้นจึงถือได้ว่าภาษา PHP เป็น
เครื่องมือที่ส าคัญในการสร้างเว็บไซต์ที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมาก
ยิ่งขึ้น โดยภาษา PHP เป็นผลงานที่เติบโตมาจากกลุ่มของผู้ พัฒนาในเชิงเปิดเผยรหัสต้นฉบับหรือ 
OpenSource ดังนั้นภาษา PHP จึงมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ร่วมกับ 
Apache Web Server ระบบปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น ระบบปฏิบัติการ Windows ระบบปฏิบัติการ 
FreeBSD เป็นต้น ซ่ึงในปัจจุบันภาษา PHP สามารถใช้ร่วมกับ Web Server หลายตัวบนระบบปฏิบัติการ
ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น ระบบปฏิบัติการ Windows 95/98/NT เป็นต้น ภาษา PHP มีลักษณะเด่น
ดังต่อไปนี้ 

1.1   เรียนรู้ได้ง่ายเนื่องจากภาษา PHP ฝั่งตัวเข้าไปในภาษา HTML ซึ่งมีโครงสร้างและ
ไวยากรณ์ของภาษาที่เข้าใจได้โดยง่าย 

1.2   รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
1.3   สามารถใช้ร่วมกับภาษา XML ได้ทันท ี
1.4   สามารถใช้ร่วมกับระบบแฟ้มข้อมูลและตัวอักษรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประโยชน์ของภาษา PHP คือ ในปัจจุบันเว็บไซต์ได้มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ไปอย่างรวดเร็ว 
เช่น ความสวยงามและแปลกใหม่ของหน้าเว็บไซต์ การบริการข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัย เป็นต้น และสิ่ง
หนึ่งที่ก าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการปฏิวัติรูปแบบการขายของนั่นคือ
การขายของในรูปแบบที่เป็น E-Commerce ซึ่งเจ้าของสินค้าต่าง ๆ ไม่จ าเป็นต้องมีร้านค้าจริงและไม่
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จ าเป็นต้องจ้างคนขายของอีกต่อไป ร้านค้าและตัวสินค้านั้นจะไปปรากฏอยู่บนเว็บไซต์แทน รวมถึงการ
ซื้อขายก็เกิดขึ้นได้บนโลกของอินเทอร์เน็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งภาษา PHP เป็นภาษาสคริปต์ที่มี
ความสามารถสูงส าหรับพัฒนาเว็บไซต์และความสามารถที่โดดเด่นอีกประการหนึ่งของภาษา PHP คือ 
Database Enabled Web Page ซึ่งท าให้เอกสารของภาษา HTML สามารถที่จะเชื่อมต่อกับระบบ
ฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว จึงท าให้ความต้องการในเรื่องของการจัดรายการสินค้าและ
รับรายการสินค้า ตลอดจนการจัดเก็บข้อมูลที่ส าคัญผ่านทางอินเทอร์เน็ตเป็นไปได้อย่างง่ายดาย 

2. ภาษา HTML5 เป็นภาษาที่ใช้ Tag ในการก าหนดการแสดงผลของหน้าเว็บเพจที่ต่าง
เชื่อมโยงกันใน Hyperspace ผ่าน Hyperlink ซึ่งใช้ในการเขียนเว็บไซต์ โดยภาษา HTML5 ได้ถูกพัฒนา
ต่อยอดมาจากภาษา HTML  และถูกพัฒนาขึ้นโดย WHATWG (The Web Hypertext Application 
Technology Working Group) ซึ่งได้ท าการปรับเพ่ิม Feature หลายๆ อย่างเข้าด้วยกันเพ่ือให้ผู้พัฒนา
ระบบงานสามารถใช้งานได้ง่ายกว่า HTML ในเวอร์ชันก่อนหน้า โดยคุณลักษณะเพ่ิมเติมของภาษา 
HTML5 แบ่งออกเป็น 7 คุณลักษณะตามการท างานของภาษา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

2.1   Semantic Markup เพ่ิม Element ทีอ่่านง่ายมากขึ้นและช่วยให้สามารถท า SEO ได้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2.2   Form Enhancements เพ่ิมขีดความสามารถของ Form ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Input 
Type, Attribute หรือ Element 

2.3   Audio และ Video รองรับการอ่านไฟล์เสียงและวิดีโอ โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ Embed 
Code ของ Third Party 

2.4   Canvas ใช้ในการวาดรูป โดยจ าเป็นต้องใช้ภาษา Javascript เข้ามาช่วย 
2.5   Content Editable สามารถแก้ไข Content ได้โดยตรงผ่านทางหน้าเว็บไซต ์
2.6   Drag and Drop ลากวาง Object เพ่ือเพ่ิมการตอบสนองระหว่างระบบกับผู้ใช้งาน 
2.7   Persistent Data Storage มีการจัดการที่ดีขึ้น โดยเก็บข้อมูลลงบนเครื่องของผู้ใช้งาน 

ประโยชน์ของภาษา HTML5 แบ่งออกเป็น 5 ข้อตามคุณลักษณะของการท างานในด้านต่าง ๆ 
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. เว็บไซต์ที่สร้างจากภาษา HTML5 สามารถแสดงผลได้กับทุกเว็บเบราว์เซอร์ 
2. ภาษา HTML5 ช่วยลดการใช้ปลั๊กอินพิเศษจ าพวก Adobe Flash, Apache Pivot อีก

ทั้งยังสนับสนุนวิดีโอและองค์ประกอบของเสียง รวมทั้งสื่อมัลติมีเดียมากขึ้น 
3. ภาษา HTML5 มีการจัดการข้อผิดพลาดที่ดีมากยิ่งขึ้น 
4. ภาษา HTML5 มีสคริปต์ใหม่ที่แทนสคริปต์การท างานเดิม โดยท าให้เขียนโค้ดสั้นลง 
5. ภาษา HTML5 มีความเป็นอิสระสูงและสามารถท างานควบคู่ไปกับภาษา CSS3 ได้ดี ซึ่ง

ช่วยให้สามารถเพ่ิมลูกเล่นต่าง ๆ บนเว็บไซต์ได้สวยงามมากยิ่งข้ึน 
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3. ภาษา CSS3 เป็นภาษาที่ใช้เป็นส่วนของการจัดการรูปแบบการแสดงผลของหน้าเว็บไซต์ 
โดยที่ CSS มีการระบุรูปแบบของเนื้อหาภายในหน้าเว็บไซต์ เช่น สีของข้อความ สีพ้ืนหลัง ประเภท
ตัวอักษร รวมถึงการจัดวางข้อความ ซึ่งคณะผู้ด าเนินโครงงานได้ใช้ภาษา CSS3 ควบคู่กับภาษา HTML5 
เพ่ือใช้ในการจัดการหน้าจอการท างานของเว็บไซต์ให้มีความสวยงาม ทันสมัย และมีรูปแบบที่หลากหลาย
มากยิ่งขึ้น โดยภาษา CSS3 กับภาษา HTML5 นั้นท าหน้าที่แตกต่างกัน โดยภาษา HTML5 จะท าหน้าที่
ในการวางโครงร่างของเอกสารอย่างเป็นรูปแบบ ถูกต้อง เข้าใจง่าย และไม่เก่ียวข้องกับการแสดงผล ส่วน
ภาษา CSS3 จะท าหน้าที่ในการตกแต่งเอกสารให้มีความสวยงามเรียกได้ว่าภาษา HTML5 คือ ส่วนของ
โค้ดโครงร่างของเอกสาร และภาษา CSS3 คือ ส่วนของการออกแบบเอกสารให้มีความสวยงาม ซึ่งใน 
ภาษา CSS3 ระบบการท างานจะถูกแยกออกมาเป็นมอดูลเดี่ยว รวมไปถึง Selectors ของภาษา CSS3 
ซึ่งในภาษา CSS2 ส่วนของ Selectors ได้ถูกรวมเป็นองค์ประกอบหลักของการเขียน CSS2 ในทุกมอดูล 
โดยภาษา CSS3 ถูกแยกเนื้อหาออกเป็นมอดูล ซึ่งในแต่ละมอดูลนั้นจะมี CSS Properties และ Values 
เพ่ือใช้ในการควบคุมการแสดงผลของภาษา HTML5 โดยสื่อสารผ่านทาง Selectors ซ่ึงในภาษา CSS3 
ทาง W3C ได้ยกเรื่องของ Selectors ออกมาเป็น CSS Selectors Module Level 3 โดยถือเป็นมอดูล
แรกสุดของ CSS3 ที่ประกาศเป็นสถานะ PR (Proposed Recommendation) แต่ในขณะเดียวกัน 
ภาษา CSS2.1 ยังอยู่ในสถานะ CR (Candidate Recommendation) โดยประโยชน์ของภาษา CSS3 
แบ่งออกเป็น 3 ข้อตามคุณลักษณะของการท างานในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.1   ภาษา CSS3 มีคุณสมบัติมากกว่า Tag ของภาษา HTML เช่น การก าหนดกรอบให้
ข้อความ สี และรูปแบบของข้อความ 

3.2   ภาษา CSS3 นั้นสามารถก าหนดที่ต้นไฟล์ของภาษา HTML หรือต าแหน่งอ่ืน ๆ ก็ได้ 
และจะมีผลกับเอกสารทั้งหมด หมายถึง ก าหนดที่ต้นไฟล์ของเอกสารเพียงครั้งเดียวจุดเดียวก็มีผลกับการ
แสดงผลทั้งหมดของหน้าเอกสารจึงท าให้เวลาแก้ไขหรือปรับปรุงท าได้สะดวก อีกทั้งไม่จ าเป็นต้องไล่ตาม
แก้ Tag ทั่วทั้งเอกสาร 

3.3   ภาษา CSS3 สามารถก าหนดแยกไว้ต่างหากจากไฟล์เอกสารภาษา HTML และ
สามารถน าไปใช้ร่วมกับเอกสารหลายไฟล์ได้ โดยท าการการแก้ไขเพียงจุดเดียวก็มีผลกับเอกสารทั้งหมด 

4. ภาษา Javascript เป็นภาษาสคริปต์ที่ใช้ในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งมีวิธีการท างาน
ในลักษณะแปลความและด าเนินงานไปทีละค าสั่ง โดยช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างเว็บเพจได้ตรงตาม
ความต้องการและมีความน่าสนใจมากขึ้น ซึ่งคณะผู้ด าเนินโครงงานได้ใช้ Javascript ควบคู่กับภาษา 
HTML5 เพ่ือให้เว็บไซต์ดูมีการเคลื่อนไหว น่าสนใจ ทันสมัย และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน
มากขึ้น ซึ่งรูปแบบการใช้งานภาษา Javascript ซึ่งก่อนที่จะเขียนชุดค าสั่งด้ายภาษา Javascript 
ผู้ด าเนินโครงงานควรมีความรู้และความเข้าใจว่าภาษา Javascript สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในลักษณะ
ใดได้บ้าง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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4.1   การใช้งานภาษา Javascript เป็น Design Tools ที่ส าคัญตัวหนึ่ง 
4.2   การใช้งานภาษา Javascript ใช้ส าหรับแสดง Dynamic Text บนหน้า HTML 
4.3   การใช้งานภาษา Javascript ใช้ส าหรับกรณีที่ต้องการให้มีการโต้ตอบกับเหตุการณ์ที่

เกิดข้ึนหรือเหตุการณ์ท่ีท ากับหน้าเว็บเพจ 
4.4   การใช้งานภาษา Javascript ใช้ส าหรับเขียนภาษา HTML ในส่วน Elements 
4.5   การใช้ภาษา Javascript ใช้ส าหรับตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่รับเข้ามา 
4.6   การใช้ภาษา Javascript ใช้ส าหรับตรวจสอบเว็บเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งาน 
4.7   การใช้ภาษา Javascript ใช้ในการสร้าง Cookies 

ประโยชน์ของภาษา Javascript แบ่งออกเป็น 7 ข้อตามคุณลักษณะของการท างานในด้านที่
แตกต่างกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ภาษา Javascript เป็นภาษาประเภท Scripting Language 
2. ภาษา Javascript ไม่ต้องอาศัยความรู้ในการเขียนโปรแกรมในระดับสูงมากนัก 
3. การใช้งาน Javascript จะใช้ในลักษณะของการฝังชุดค าสั่งหรือโค้ดไว้บนหน้าเว็บไซต์ 
4. ภาษา Javascript จะช่วยในส่วนของการมีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้ใช้งานมากยิ่งข้ึน 
5. ภาษา Javascript มีการท างานที่ฝั่ง Client 
6. ผู้พัฒนาสามารถใช้ภาษา Javascript ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ 
7. ภาษา Javascript เป็นภาษาที่ท างานโดยอาศัยการแปลค าสั่ง ดังนั้นจึงไม่ต้องท าการ 

Compile ชุดค าสั่งแต่อย่างใด 
5. ภาษา SQL เป็นภาษาที่ใช้ส าหรับจัดการฐานข้อมูล ซึ่งมีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลของ

ระบบงานอย่างเป็นระบบระเบียบ โดยรองรับค าสั่งภาษา SQL และเป็นเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูลที่ต้อง
ใช้ร่วมกับเครื่องมือหรือโปรแกรมอ่ืนอย่างบูรณาการ เพ่ือให้ได้ระบบงานที่รองรับกับความต้องการของ
ผู้ใช้งาน นอกจากนี้ยังสามารถใช้ค าสั่งภาษา SQL กับฐานข้อมูลชนิดใดก็ได้ และค าสั่งเดียวกันเมื่อสั่งงาน
ผ่านระบบฐานข้อมูลที่แตกต่างกันจะท าให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน จึงท าให้เราสามารถเลือกใช้ฐานข้อมูล
ชนิดใดก็ได้โดยไม่ติดยึดกับฐานข้อมูลใดฐานข้อมูลหนึ่ง ซึ่งภาษา SQL มีโครงสร้างของภาษาที่เข้าใจง่าย 
ไม่ซับซ้อน และมีประสิทธิภาพในการท างานสูง โดยสามารถท างานท่ีซับซ้อนได้โดยใช้ค าสั่งเพียงไม่ก่ีค าสั่ง 
ดังนั้นภาษา SQL จึงเหมาะที่จะใช้กับระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยประเภทของค าสั่งของภาษา SQL 
ได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

5.1   ภาษานิยามข้อมูล (Data Definition Language : DDL) เป็นค าสั่งที่ใช้ในการสร้าง
ฐานข้อมูล ซึ่งใช้ก าหนดโครงสร้างของข้อมูลว่ามี  Attribute ใดบ้าง ชนิดของข้อมูลอะไร รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงตารางและการสร้างดัชนี โดยใช้ค าสั่ง CREATE, DROP และ ALTER 
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5.2   ภาษาจัดการข้อมูล (Data Manipulation Language : DML) เป็นค าสั่งที่ใช้ในการ
เพ่ิม ลบ และแก้ไขข้อมูลในตาราง โดยใช้ค าสั่ง SELECT, INSERT, UPDATE และ DELETE 

5.3   ภาษาควบคุมข้อมูล (Data Control Language : DCL) เป็นค าสั่งที่ใช้ในการก าหนด
สิทธิการอนุญาตหรือยกเลิกการเข้าถึงฐานข้อมูล เพ่ือป้องกันความปลอดภัยของฐานข้อมูล โดยใช้  
ค าสั่ง GRANT และ REVOKE 

2.4.2 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา 

ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการพัฒนาระบบจัดรายการวิทยุออนไลน์ส าหรับสถานีวิทยุมีอยู่มากมาย
หลากหลายซอฟต์แวร์ ซ่ึงแต่ละซอฟต์แวร์มีความสามารถที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นผู้ด าเนินโครงงานจะ
อธิบายรายละเอียดของซอฟต์แวร์ที่ผู้ด าเนินโครงงานเลือกใช้งาน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. โปรแกรม Visual Studio Code เป็นโปรแกรมตัวหนึ่ งที่ เป็นเครื่องมือที่ ช่วยพัฒนา
ซอฟต์แวร์และระบบต่าง ๆ ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคอมพิวเตอร์ได้ในระดับหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่
สามารถพัฒนาเป็นระบบเองได้ เหมาะสมส าหรับภาษา VB และภาษา VB.NET เนื่องจากมีการพัฒนา
โปรแกรมและภาษาขึ้นมาควบคู่กันเพ่ือให้ใช้งานได้ซึ่งกันและกัน โดยผู้พัฒนาระบบจะน าเครื่องมือมาใช้
ในการพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นระบบหรือเว็บไซต์ ดังนั้น Visual Studio Code จึงเป็นโปรแกรมที่ช่วย
อ านวยความสะดวก และลดเวลาการท างานและข้อผิดพลาดได้เป็นอย่างมาก 

2. โปรแกรม Google Chrome เป็นซอฟต์แวร์แบบ Open Source ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดย 
Google อีกท้ังยังสามารถใช้งานได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows และ Apple Macintosh 
ซึ่งผู้ด าเนินโครงงานได้ใช้ Google Chrome เป็นส่วนช่วยในการค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ิมเติมของระบบจัด
รายการวิทยุออนไลน์ส าหรับสถานีวิทยุในเวอร์ชันดั้งเดิม พร้อมทั้งหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน
ในด้านของเอกสาร 

3. โปรแกรม Notepad++ เป็นโปรแกรม Text Editor ซึ่งเป็นโปรแกรมประเภทเดียวกับ 
Notepad ที่ติดมากับระบบปฏิบัติการวินโดว์แต่ความสามารถของ Notepad++ นั้นสูงกว่า Notepad 
มากมายนัก โดยสามารถแก้ไขไฟล์ต่าง ๆ ได้หลากหลายนามสกุล และสามารถเปิดไฟล์หลายไฟล์ได้ใน
คราวเดียวกัน ซ่ึงจะแยกไฟล์แต่ละไฟล์ออกเป็นแท็บอย่างชัดเจนท าให้สะดวกต่อการใช้งานเป็นอย่างมาก 
อีกทั้งยังมีการปรับเพ่ิม Feature ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา โดยรองรับการเขียน Syntax ได้หลายภาษา เช่น 
ภาษา PHP, ภาษา HTML5 และภาษา CSS3  ซึ่งโปรแกรม Notepad++ มีระบบเติมค าอัตโนมัติ  
ระบบกรองค าเพ่ือการค้นหาและแทนที่ รวมถึงมีเส้นแสดงต าแหน่งของวงเล็บปีกกา 

4. โปรแกรม Visual Paradigm เป็นโปรแกรมที่ใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบแผนภาพการ
ท างานต่าง ๆ ของระบบ เช่น แผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram) แผนภาพกิจกรรม (Activity 
Diagram) และแผนภาพล าดับการท างาน (Sequence Diagram) เป็นต้น ซึ่งมีเครื่องมือให้เลือกใช้ 
ในแต่ละแผนภาพได้อย่างตรงตามความต้องการ อีกทั้งยังสามารถจัดเก็บไฟล์เอกสารได้หลากหลาย
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นามสกุล ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือสนับสนุนการออกแบบแผนภาพส าหรับระบบซอฟต์แวร์ทั้งขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ รวมถึงมีหน้าจอส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานที่ง่ายต่อความเข้าใจและไม่ซับซ้อน 
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บทท่ี 3  
 

รายละเอียดการด าเนินโครงงาน 
 

ในบทนี้จะเป็นการกล่าวถึงรายละเอียดการด าเนินโครงงาน ซึ่งผู้ด าเนินโครงงานได้ท าศึกษา
ข้อมูลการท างานด้านการพัฒนาระบบแล้วจึงน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับการพัฒนา
ระบบอย่างสูงสุด โดยวิเคราะห์ถึงภาพรวมขั้นตอนการท างานของระบบจัดรายการวิทยุออนไลน์ส าหรับ
สถานีวิทยุว่ามีกระบวนการท างานเป็นอย่างไร รวมถึงวิเคราะห์กระบวนการในการท างานของแต่ละ
มอดูลที่อยู่ในบทที่ 1 ในส่วนของขอบเขตและรายละเอียดของการด าเนินโครงงาน เพ่ือน ามอดูลเหล่านั้น
มาจัดท าเป็นแผนภาพประกอบความเข้าใจในกระบวนการท างานได้อย่างมากยิ่งขึ้น เช่น แผนภาพยูสเคส 
(Use Case Diagram) แผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram)  แผนภาพคลาส (Class Diagram) 
แผนภาพล าดับการท างาน (Sequence Diagram) และแผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity 
Relationship Diagram) ซึ่งแต่ละแผนภาพขั้นตอนการท างานและรูปแบบของแผนภาพที่แตกต่างกันไป
ตามความเหมาะสม ซึ่งแผนภาพดังกล่าวจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึงล าดับขั้นตอนในการท างานของระบบที่
ผู้ด าเนินโครงงานได้ท าการพัฒนา รวมถึงกระบวนการในการท างานที่บ่งบอกถึงรายละเอียดได้อย่าง
ชัดเจนของแต่ละมอดูลมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ด าเนินโครงงานจะอธิบายรายละเอียดการปฏิบัติงานจ าแนกตาม
หัวข้อดังต่อไปนี้ 

 

3.1 ภาพรวมขั้นตอนการท างานของระบบจัดรายการวิทยุออนไลน์ส าหรับสถานีวิทยุ 
จากการวิเคราะห์ขอบเขตและรายละเอียดของการด าเนินโครงงาน ผู้ด าเนินโครงงานได้วิเคราะห์

ภาพรวมขั้นตอนการท างานของระบบจัดรายการวิทยุออนไลน์ส าหรับสถานีวิทยุ โดยเป็นการวิเคราะห์ถึง
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบที่เป็นผู้น าเข้าข้อมูลที่ส าคัญอย่างหนึ่งของระบบ ได้แก่ เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ 
ซ่ึงมีบทบาทหน้าที่ในการสร้างข้อมูลรายการวิทยุเป็นอันดับแรก โดยในระบบจะต้องใช้ข้อมูลรายการวิทยุ
เป็นข้อมูลตั้งต้นให้กับส่วนงานอ่ืน ๆ อีกทั้งข้อมูลของรายการวิทยุยังถือเป็นข้อมูลที่เป็นหัวใจหลักของ
ระบบเนื่องจากเป็นระบบที่มีการพัฒนาเพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดสัญญาณเสียงผ่านทางหน้าเว็บไซต์แทน
การฟังจากวิทยุจึงท าให้ข้อมูลในส่วนของรายการวิทยุมีความจ าเป็นต่อระบบเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็น
การวิเคราะห์ถึงการไหลของขั้นตอนการท างานในแต่ละส่วนที่เริ่มต้นข้อมูลตั้งต้นมาจากเจ้าหน้าที่สถานี
วิทยุว่ามีขั้นตอนการท างานเป็นอย่างไร และหลังจากที่มีข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุเป็นที่เรียบร้อย
แล้วจะมีขั้นตอนในการท างานในล าดับต่อไปเป็นอย่างไร ซึ่งภาพรวมขั้นตอนการท างานของระบบจัด
รายการวิทยุออนไลน์ส าหรับสถานีวิทยุจะท าให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมของการท างานของระบบได้ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้นในการท างานแต่ละส่วนที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลต่อกัน โดยมีลักษณะการท างานแสดงดังภาพที่ 3-1 
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จากภาพที่ 3-1 ในส่วนของพ้ืนที่สีทึบเป็นส่วนที่คณะผู้จัดท าโครงงานท าการพัฒนาระบบงาน 
เพ่ือให้เกิดการใช้งานได้จริง ซึ่งประกอบด้วยหมายเลขที่ 1 คือ ฐานข้อมูลของระบบงานที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลทั้งหมดของระบบงาน หมายเลขที่ 2 คือ Web Service เป็นส่วนที่ท าการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล
ของระบบงานเพ่ือให้หน้าเว็บแอปพลิเคชันและโมบายแอปพลิเคชันเรียกใช้งาน และหมายเลขที่ 3 คือ 
เว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ในการแสดงผลให้กับผู้ใช้งาน โดยข้อมูลรายการวิทยุตั้งต้นเริ่มจากส่วน
ของเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุท าการอนุมัติรายการวิทยุและข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บลงฐานข้อมูลของ
ระบบงาน ส่วนของเว็บแอปพลิเคชันและโมบายแอปพลิเคชันจะท าการดึงข้อมูลผ่าน Web Service  ใน
รูปแบบของ REST API เพ่ือน าไปแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับผู้ใช้งาน 

 

3.2 การออกแบบแผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram) 
จากการวิเคราะห์ขอบเขตของระบบจัดรายการวิทยุออนไลน์ส าหรับสถานีวิทยุ ผู้ด าเนินโครงงาน

ได้ออกแบบแผนภาพยูสเคส โดยแบ่งออกเป็น 4 มอดูลตามขอบเขตและรายละเอียดของการด าเนิน
โครงงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ภาพที่ 3-1 ภาพรวมข้ันตอนการท างานของระบบจัดรายการวิทยุออนไลน์ 
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1. มอดูลหมวดหมู่ คือ มอดูลส าหรับจัดการหมวดหมู่ทั้งหมดของระบบ โดยผู้ใช้งานสามารถ
เพ่ิม ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ เผยแพร่ และหยุดเผยแพร่ข้อมูลหมวดหมู่ของระบบได้ ซึ่งข้อมูลหมวดหมู่
จะถูกอ้างใช้ก็ต่อเมื่อมีการสร้างรายการวิทยุแล้วเรียกใช้หมวดหมู่ เพ่ือจัดการรายการวิทยุให้เป็นระบบ
ระเบียบและง่ายต่อการค้นหามากยิ่งข้ึน โดยมีลักษณะการท างานแสดงดังภาพที่ 3-2 

จากภาพที่ 3-2 แผนภาพยูสเคสมอดูลหมวดหมู่จะประกอบด้วยกิจกรรมทั้งหมด 6 กิจกรรม 
ได้แก่ เพ่ิมหมวดหมู่ ดูรายละเอียดหมวดหมู่ แก้ไขหมวดหมู่ ลบหมวดหมู่ เผยแพร่หมวดหมู่ และหยุด
เผยแพร่หมวดหมู่ โดยผู้ดูแลระบบต้องท าการเพ่ิมข้อมูลหมวดหมู่เป็นล าดับแรกเพ่ือใช้ข้อมูลหมวดหมู่
ดังกล่าวเป็นข้อมูลตั้งต้นในกิจกรรมถัดไปทั้งในส่วนของกิจกรรมดูรายละเอียด แก้ไข ลบ เผยแพร่ และ
หยุดเผยแพร่ข้อมูลหมวดหมู่ ซึ่งข้อมูลในส่วนของมอดูลหมวดหมู่จะมีความเชื่อมโยงกับมอดูลบทความ
และมอดูลรายการวิทยุเนื่องจากผู้ใช้งานต้องท าการเลือกหมวดหมู่เพ่ือเป็นการจ าแนกประเภทของ
บทความและรายการวิทยุ 

ภาพที่ 3-2 แผนภาพยูสเคสมอดูลหมวดหมู่ 
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2. มอดูลป้ายก ากับ คือ มอดูลส าหรับจัดการป้ายก ากับทั้งหมดของระบบ โดยผู้ใช้งานสามารถ
เพ่ิม ดูรายละเอียด แก้ไข เผยแพร่ และหยุดเผยแพร่ข้อมูลป้ายก ากับของระบบได้ ซึ่งข้อมูลป้ายก ากับจะ
ถูกอ้างใช้ก็ต่อเมื่อมีการสร้างรายการวิทยุแล้วใช้เรียกป้ายก ากับ เพ่ือจัดการรายการวิทยุให้เป็นระบบ
ระเบียบและง่ายต่อการค้นหามากยิ่งข้ึน โดยมีลักษณะการท างานแสดงดังภาพที่ 3-3 

จากภาพที่ 3-3 แผนภาพยูสเคสของมอดูลป้ายก ากับจะประกอบด้วยกิจกรรมทั้งหมด 6 กิจกรรม 
ได้แก่ เพ่ิมป้ายก ากับ ดูรายละเอียดป้ายก ากับ แก้ไขป้ายก ากับ ลบป้ายก ากับ เผยแพร่ป้ายก ากับ และ
หยุดเผยแพร่ป้ายก ากับ โดยผู้ดูแลระบบต้องท าการเพ่ิมข้อมูลป้ายก ากับเป็นล าดับแรกเพ่ือใช้ข้อมูลป้าย
ก ากับดังกล่าวเป็นข้อมูลตั้งต้นในกิจกรรมถัดไปทั้งในส่วนของกิจกรรมดูรายละเอียด แก้ไข ลบ เผยแพร่ 
และหยุดเผยแพร่ข้อมูลป้ายก ากับ ซึ่งข้อมูลในส่วนของมอดูลป้ายก ากับจะมีความเชื่อมโยงกับมอดูล
บทความและมอดูลรายการวิทยุเนื่องจากผู้ใช้งานต้องท าการเลือกป้ายก ากับเพ่ือเป็นการบ่งบอกถึงเนื้อหา
ของบทความและรายการวิทยุว่ามีความเกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกับบทความหรือรายการวิทยุ อ่ืน ๆ อีก
หรือไม่ โดยผู้ใช้งานจะสามารถกดป้ายก ากับเพ่ือเชื่อมโยงไปยังบทความหรือรายการวิทยุที่มีเนื้อหา
ใกล้เคียงกันตามท่ีผู้ดูแลมีการก าหนด 
 

ภาพที่ 3-3 แผนภาพยูสเคสมอดูลป้ายก ากับ 
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3. มอดูลบทความ คือ มอดูลส าหรับจัดการบทความทั้งหมดของระบบ โดยผู้ดูแลระบบสามารถ 
เพ่ิม ดูรายละเอียด แก้ไข เผยแพร่ และหยุดเผยแพร่ข้อมูลบทความของระบบได้ แต่หากเป็นเจ้าหน้าที่
วิทยุชุมชนสามารถเพ่ิม แก้ไข และลบบทความในส่วนของตนเองได้เท่านั้น โดยมีลักษณะการท างานแสดง
ดังภาพที ่3-4 

จากภาพที่ 3-4 แผนภาพยูสเคสของมอดูลบทความจะประกอบด้วยกิจกรรมทั้งหมด 6 กิจกรรม 
ได้แก่ เพ่ิมบทความ ดูรายละเอียดบทความ แก้ไขบทความ ลบบทความ เผยแพร่บทความ และหยุด
เผยแพร่บทความ โดยในส่วนของมอดูลบทความจะแบ่งผู้ใช้งานออก 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ดูระบบและ
เจ้าหน้าที่วิทยุชุมชน ซึ่งหากเป็นผู้ดูแลระบบจะสามารถท ากิจกรรมได้ทั้งหมด 6 กิจกรรมดังที่กล่าวมา
ข้างต้น แตห่ากเป็นเจ้าหน้าที่วิทยุชุมชนจะสามารถท ากิจกรรมได้ทั้งหมด 4 กิจกรรม ได้แก่ เพ่ิมบทความ 
ดูรายละเอียดบทความ แก้ไขบทความ และลบบทความ โดยบทความดังกล่าวจะต้องเป็นบทความที่
ตนเองท าการเพิ่มข้อมูลเข้ามาเท่านั้นจึงจะสามารถท าการดูรายละเอียด แก้ไข และลบบทความนั้น ๆ ได้ 
 

  

ภาพที่ 3-4 แผนภาพยูสเคสมอดูลบทความ 
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4. มอดูลรายการวิทยุ คือ มอดูลหลักที่ท าหน้าที่ในการจัดการรายการวิทยุทั้งหมดของระบบ 
โดยผู้ดูแลระบบสามารถเพ่ิม ดูรายละเอียด แก้ไข เผยแพร่ และหยุดเผยแพร่ข้อมูลรายการวิทยุของระบบ
ได้ แต่หากเป็นเจ้าหน้าที่วิทยุชุมชนสามารถเพ่ิม แก้ไข และลบรายการวิทยุในส่วนของตนเองได้เท่านั้น 
โดยมีลักษณะการท างานแสดงดังภาพที่ 3-5 

จากภาพที่ 3-5 แผนภาพยูสเคสของมอดูลรายการวิทยุจะประกอบด้วยกิจกรรมทั้งหมด 6 
กิจกรรม ได้แก่ เพ่ิมรายการวิทยุ ดูรายละเอียดรายการวิทยุ แก้ไขรายการวิทยุ ลบรายการวิทยุ เผยแพร่
รายการวิทยุ และหยุดเผยแพร่รายการวิทยุ โดยในส่วนของมอดูลรายการวิทยุจะแบ่งผู้ใช้งานออก 2 กลุ่ม 
ได้แก่ ผู้ดูระบบและเจ้าหน้าที่วิทยุชุมชน ซึ่งหากเป็นผู้ดูแลระบบจะสามารถท ากิจกรรมได้ทั้งหมด 6 
กิจกรรมดังที่กล่าวมาข้างต้น แต่หากเป็นเจ้าหน้าที่วิทยุชุมชนจะสามารถท ากิจกรรมได้ทั้งหมด 4 
กิจกรรม ได้แก่ เพ่ิมรายการวิทยุ ดูรายละเอียดรายการวิทยุ แก้ไขรายการวิทยุ และลบรายการวิทยุ โดย
รายการวิทยุ ดังกล่าวจะต้องเป็นรายการวิทยุที่ตนเองท าการเพ่ิมข้อมูลเข้ามาเท่านั้นจึงจะสามารถท าการ
ดูรายละเอียด แก้ไข และลบรายการวิทยุนั้น ๆ ได ้
 

3.3 การออกแบบแผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram) 
จากการวิเคราะห์ขอบเขตของระบบจัดรายการวิทยุออนไลน์ส าหรับสถานีวิทยุ ผู้ด าเนินโครงงาน

ได้ออกแบบแผนภาพกิจกรรม โดยแบ่งออกเป็น 4 มอดูลตามขอบเขตและรายละเอียดของการด าเนิน
โครงงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ภาพที่ 3-5 แผนภาพยูสเคสมอดูลรายการวิทยุ 
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1. มอดูลหมวดหมู่ คือ มอดูลส าหรับจัดการหมวดหมู่ทั้งหมดของระบบ โดยผู้ใช้งานสามารถ
เพ่ิม แก้ไข ลบ เผยแพร่ และหยุดเผยแพร่ข้อมูลหมวดหมู่ของระบบได้ ซึ่งข้อมูลหมวดหมู่จะถูกอ้างใช้ก็
ต่อเมื่อมีการสร้างรายการวิทยุแล้วเรียกใช้หมวดหมู่ เพ่ือจัดการรายการวิทยุให้เป็นระบบระเบียบและง่าย
ต่อการค้นหามากยิ่งข้ึน 

1.1   แผนภาพกิจกรรมการท างานของมอดูลหมวดหมู่ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเพ่ิม แก้ไข และ
ลบหมวดหมู่ที่ต้องการด าเนินการ โดยมีลักษณะการท างานแสดงดังภาพที่ 3-6 

  

ภาพที่ 3-6 แผนภาพกิจกรรมการท างานของมอดูลหมวดหมู่ 
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1.2   แผนภาพกิจกรรมการท างานการเปลี่ยนสถานะของมอดูลหมวดหมู่ ซึ่งผู้ใช้งาน
สามารถก าหนดการเผยแพร่หรือหยุดเผยแพร่ข้อมูลหมวดหมู่ที่ต้องการด าเนินการ โดยมีลักษณะการ
ท างานแสดงดังภาพท่ี 3-7 

  

ภาพที่ 3-7 แผนภาพกิจกรรมการท างานการเปลี่ยนสถานะของมอดูลหมวดหมู่ 
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2. มอดูลป้ายก ากับ คือ มอดูลส าหรับจัดการป้ายก ากับทั้งหมดของระบบ โดยผู้ใช้งานสามารถ
เพ่ิม แก้ไข ลบ เผยแพร่ และหยุดเผยแพร่ป้ายก ากับของระบบได้ ซึ่งข้อมูลป้ายก ากับจะถูกอ้างใช้ก็ต่อเมื่อ
มีการสร้างรายการวิทยุแล้วใช้เรียกป้ายก ากับ เพ่ือจัดการรายการวิทยุให้เป็นระบบระเบียบและง่ายต่อ
การค้นหามากยิ่งข้ึน 

2.1   แผนภาพกิจกรรมการท างานของมอดูลป้ายก ากับ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเพ่ิม แก้ไข และ
ลบป้ายก ากับที่ต้องการด าเนินการ โดยมีลักษณะการท างานแสดงดังภาพที่ 3-8 
  

ภาพที่ 3-8 แผนภาพกิจกรรมการท างานของมอดูลป้ายก ากับ 
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2.2   แผนภาพกิจกรรมการท างานการเปลี่ยนสถานะของมอดูลป้ายก ากับ ซึ่งผู้ใช้งาน
สามารถก าหนดการเผยแพร่หรือหยุดเผยแพร่ข้อมูลป้ายก ากับที่ต้องการด าเนินการ โดยมีลักษณะการ
ท างานแสดงดังภาพท่ี 3-9 

  

ภาพที่ 3-9 แผนภาพกิจกรรมการท างานการเปลี่ยนสถานะของมอดูลป้ายก ากับ 
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ภาพที่ 3-10 แผนภาพกิจกรรมการท างานของมอดูลบทความ 

3. มอดูลบทความ คือ มอดูลส าหรับจัดการบทความทั้งหมดของระบบ โดยผู้ดูแลระบบสามารถ 
เพ่ิม แก้ไข ลบ เผยแพร่ และหยุดเผยแพร่บทความของระบบได้ แต่หากเป็นเจ้าหน้าที่วิทยุชุมชนสามารถ
เพ่ิม แก้ไข และลบบทความในส่วนของตนเองได้เท่านั้น 

3.1   แผนภาพกิจกรรมการท างานของมอดูลบทความ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเพ่ิม แก้ไข และ
ลบบทความที่ต้องการด าเนินการ โดยมีลักษณะการท างานแสดงดังภาพที่ 3-10 
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ภาพที่ 3-11 แผนภาพกิจกรรมการท างานการเปลี่ยนสถานะของมอดูลบทความ 

3.2   แผนภาพกิจกรรมการท างานการเปลี่ยนสถานะของมอดูลบทความ ซึ่งผู้ใช้งาน
สามารถก าหนดการเผยแพร่หรือหยุดเผยแพร่ข้อมูลบทความที่ต้องการด าเนินการ โดยมีลักษณะการ
ท างานแสดงดังภาพท่ี 3-11 
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4. มอดูลรายการวิทยุ คือ มอดูลหลักที่ท าหน้าที่ในการจัดการรายการวิทยุทั้งหมดของระบบ 
โดยผู้ดูแลระบบสามารถเพ่ิม แก้ไข ลบ เผยแพร่ และหยุดเผยแพร่รายการวิทยุของระบบได้ แต่หากเป็น
เจ้าหน้าที่วิทยุชุมชนสามารถเพ่ิม แก้ไข และลบรายการวิทยุในส่วนของตนเองได้เท่านั้น 

4.1   แผนภาพกิจกรรมการท างานของมอดูลรายการวิทยุ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเพ่ิม แก้ไข 
และลบรายการวิทยุที่ต้องการด าเนินการ โดยมีลักษณะการท างานแสดงดังภาพที่ 3-12 

  

ภาพที่ 3-12 แผนภาพกิจกรรมการท างานของมอดูลรายการวิทยุ 
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ภาพที่ 3-13 แผนภาพกิจกรรมการท างานการเปลี่ยนสถานะของมอดูลรายการวิทยุ 

4.2   แผนภาพกิจกรรมการท างานการเปลี่ยนสถานะของมอดูลรายการวิทยุ ซึ่งผู้ใช้งาน
สามารถก าหนดการเผยแพร่หรือหยุดเผยแพร่ข้อมูลรายการวิทยุที่ต้องการด าเนินการ โดยมีลักษณะการ
ท างานแสดงดังภาพท่ี 3-13 
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3.4 การออกแบบแผนภาพคลาส (Class Diagram) 
จากการวิเคราะห์ขอบเขตของระบบจัดรายการวิทยุออนไลน์ส าหรับสถานีวิทยุ ผู้ด าเนินโครงงาน

ได้ออกแบบแผนภาพคลาสในส่วนของระบบบริหารจัดการเนื้อหา ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้ด าเนินโครงงานได้ท า
การพัฒนา โดยมีลักษณะการท างานแสดงดังภาพที่ 3-14  

ภาพที่ 3-14 แผนภาพคลาสของระบบบริหารจัดการเนื้อหาในส่วนที่ท าการพัฒนา 



45 

3.5 การออกแบบแผนภาพล าดับการท างาน (Sequence Diagram) 
จากการวิเคราะห์ขอบเขตของระบบจัดรายการวิทยุออนไลน์ส าหรับสถานีวิทยุ ผู้ด าเนินโครงงาน

ได้ออกแบบแผนภาพ โดยแบ่งออกเป็น 4 มอดูลตามขอบเขตและรายละเอียดของการด าเนินโครงงาน  
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. มอดูลหมวดหมู่ คือ มอดูลส าหรับจัดการหมวดหมู่ทั้งหมดของระบบ โดยผู้ใช้งานสามารถ
เพ่ิม แก้ไข ลบ เผยแพร่ และหยุดเผยแพร่ข้อมูลหมวดหมู่ของระบบได้ ซึ่งข้อมูลหมวดหมู่จะถูกอ้างใช้ก็
ต่อเมื่อมีการสร้างรายการวิทยุแล้วเรียกใช้หมวดหมู่ เพ่ือจัดการรายการวิทยุให้เป็นระบบระเบียบและง่าย
ต่อการค้นหามากยิ่งขึ้น โดยผู้ด าเนินโครงงานได้จ าแนกแผนภาพล าดับการท างานออกเป็น 5 แผนภาพ
ตามการจัดการของข้อมูลหมวดหมู่ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.1   แผนภาพล าดับการท างานที่แสดงให้เห็นถึงการเพ่ิมข้อมูลหมวดหมู่ โดยมีลักษณะการ
ท างานแสดงดังภาพท่ี 3-15 

 
  

ภาพที่ 3-15 แผนภาพล าดับการท างานที่แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มข้อมูลหมวดหมู่ 
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1.2   แผนภาพล าดับการท างานที่แสดงให้เห็นถึงการแก้ไขข้อมูลหมวดหมู่ โดยมีลักษณะ
การท างานแสดงดังภาพที่ 3-16   

 

ภาพที่ 3-16 แผนภาพล าดับการท างานที่แสดงให้เห็นถึงการแก้ไขข้อมูลหมวดหมู่ 
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1.3   แผนภาพล าดับการท างานที่แสดงให้เห็นถึงการลบข้อมูลหมวดหมู่ โดยมีลักษณะ 
การท างานแสดงดังภาพที่ 3-17 

 
  

ภาพที่ 3-17 แผนภาพล าดับการท างานที่แสดงให้เห็นถึงการลบข้อมูลหมวดหมู่ 
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1.4   แผนภาพล าดับการท างานที่แสดงให้เห็นถึงการเผยแพร่ข้อมูลหมวดหมู่ โดยมีลักษณะ
การท างานแสดงดังภาพที่ 3-18 

 
 
  

ภาพที่ 3-18 แผนภาพล าดับการท างานที่แสดงให้เห็นถึงการเผยแพร่ข้อมูลหมวดหมู่ 
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1.5   แผนภาพล าดับการท างานที่แสดงให้เห็นถึงการหยุดเผยแพร่ข้อมูลหมวดหมู่ โดยมี
ลักษณะการท างานแสดงดังภาพที่ 3-19 

  

ภาพที่ 3-19 แผนภาพล าดับการท างานที่แสดงให้เห็นถึงการหยุดเผยแพร่ข้อมูลหมวดหมู่ 
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2. มอดูลป้ายก ากับ คือ มอดูลส าหรับจัดการป้ายก ากับทั้งหมดของระบบ โดยผู้ใช้งานสามารถ
เพ่ิม แก้ไข ลบ เผยแพร่ และหยุดเผยแพร่ข้อมูลป้ายก ากับของระบบได้ ซึ่งข้อมูลป้ายก ากับจะถูกอ้างใช้ก็
ต่อเมื่อมีการสร้างรายการวิทยุแล้วใช้เรียกป้ายก ากับ  เพ่ือจัดการรายการวิทยุให้เป็นระบบระเบียบ 
และง่ายต่อการค้นหามากยิ่งขึ้น โดยผู้ด าเนินโครงงานได้จ าแนกแผนภาพล าดับการท างานออก 
เป็น 5 แผนภาพตามความสัมพันธ์ของข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1   แผนภาพล าดับการท างานที่แสดงให้เห็นถึงการเพ่ิมข้อมูลป้ายก ากับ โดยมีลักษณะ
การท างานแสดงดังภาพที่ 3-20 

 
  

ภาพที่ 3-20 แผนภาพล าดับการท างานที่แสดงให้เห็นถึงการเพ่ิมข้อมูลป้ายก ากับ 
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2.2   แผนภาพล าดับการท างานที่แสดงให้เห็นถึงการแก้ไขข้อมูลป้ายก ากับ โดยมีลักษณะ
การท างานแสดงดังภาพที่ 3-21 

 
 
 
 
  

ภาพที่ 3-21 แผนภาพล าดับการท างานที่แสดงให้เห็นถึงการแก้ไขข้อมูลป้ายก ากับ 
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2.3   แผนภาพล าดับการท างานที่แสดงให้เห็นถึงการลบข้อมูลป้ายก ากับ โดยมีลักษณะ 
การท างานแสดงดังภาพที่ 3-22 

 

  

ภาพที่ 3-22 แผนภาพล าดับการท างานที่แสดงให้เห็นถึงการลบข้อมูลป้ายก ากับ 
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2.4   แผนภาพล าดับการท างานที่แสดงให้เห็นถึงการเผยแพร่ข้อมูลป้ายก ากับ โดยมี
ลักษณะการท างานแสดงดังภาพที่ 3-23 

 
  

ภาพที่ 3-23 แผนภาพล าดับการท างานที่แสดงให้เห็นถึงการเผยแพร่ข้อมูลป้ายก ากับ 



54 

2.5   แผนภาพล าดับการท างานที่แสดงให้เห็นถึงการหยุดเผยแพร่ข้อมูลป้ายก ากับ โดยมี
ลักษณะการท างานแสดงดังภาพที่ 3-24 

 
 
  

ภาพที่ 3-24 แผนภาพล าดับการท างานที่แสดงให้เห็นถึงการหยุดเผยแพร่ข้อมูลป้ายก ากับ 
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3. มอดูลบทความ คือ มอดูลส าหรับจัดการบทความทั้งหมดของระบบ โดยผู้ดูแลระบบสามารถ 
เพ่ิม แก้ไข ลบ เผยแพร่ และหยุดเผยแพร่ข้อมูลบทความของระบบได้ แต่หากเป็นเจ้าหน้าที่วิทยุชุมชน
สามารถเพ่ิม แก้ไข และลบบทความในส่วนของตนเองได้เท่านั้น โดยผู้ด าเนินโครงงานได้จ าแนกแผนภาพ
ล าดับการท างานออกเป็น 5 แผนภาพตามความสัมพันธ์ของข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.1   แผนภาพล าดับการท างานที่แสดงให้เห็นถึงการเพ่ิมข้อมูลบทความ โดยมีลักษณะ  
การท างานแสดงดังภาพที่ 3-25 

 
 
 
 
 
 
  

ภาพที่ 3-25 แผนภาพล าดับการท างานที่แสดงให้เห็นถึงการเพ่ิมข้อมูลบทความ 
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3.2   แผนภาพล าดับการท างานที่แสดงให้เห็นถึงการแก้ไขข้อมูลบทความ โดยมีลักษณะ
การท างานแสดงดังภาพที่ 3-26 

 
  

ภาพที่ 3-26 แผนภาพล าดับการท างานที่แสดงให้เห็นถึงการแก้ไขข้อมูลบทความ 
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3.3   แผนภาพล าดับการท างานที่แสดงให้เห็นถึงการลบข้อมูลบทความ โดยมีลักษณะ 
การท างานแสดงดังภาพที่ 3-27 

 
  

ภาพที่ 3-27 แผนภาพล าดับการท างานที่แสดงให้เห็นถึงการลบข้อมูลบทความ 
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3.4   แผนภาพล าดับการท างานที่แสดงให้เห็นถึงการเผยแพร่ข้อมูลบทความ โดยมีลักษณะ
การท างานแสดงดังภาพที่ 3-28 

 
  

ภาพที่ 3-28 แผนภาพล าดับการท างานที่แสดงให้เห็นถึงการเผยแพร่ข้อมูลบทความ 
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3.5   แผนภาพล าดับการท างานที่แสดงให้เห็นถึงการหยุดเผยแพร่ข้อมูลบทความ โดยมี
ลักษณะการท างานแสดงดังภาพที่ 3-29 

 

  

ภาพที่ 3-29 แผนภาพล าดับการท างานที่แสดงให้เห็นถึงการหยุดเผยแพร่ข้อมูลบทความ 
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4. มอดูลรายการวิทยุ คือ มอดูลหลักที่ท าหน้าที่ในการจัดการรายการวิทยุทั้งหมดของระบบ 
โดยผู้ดูแลระบบสามารถเพ่ิม แก้ไข ลบ เผยแพร่ และหยุดเผยแพร่รายการวิทยุของระบบได้ แต่หากเป็น
เจ้าหน้าที่วิทยุชุมชนสามารถเพ่ิม แก้ไข และลบรายการวิทยุในส่วนของตนเองได้เท่านั้น  โดย
ผู้ด าเนินโครงงานได้จ าแนกแผนภาพล าดับการท างานออกเป็น 5 แผนภาพตามความสัมพันธ์ของข้อมูล 
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.1   แผนภาพล าดับการท างานที่แสดงให้เห็นถึงการเพ่ิมข้อมูลรายการวิทยุ โดยมีลักษณะ
การท างานแสดงดังภาพที่ 3-30 

 

 

  

ภาพที่ 3-30 แผนภาพล าดับการท างานที่แสดงให้เห็นถึงการเพ่ิมข้อมูลรายการวิทยุ 
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4.2   แผนภาพล าดับการท างานที่แสดงให้เห็นถึงการแก้ไขข้อมูลรายการวิทยุ โดยมีลักษณะ
การท างานแสดงดังภาพที่ 3-31 

 

  

ภาพที่ 3-31 แผนภาพล าดับการท างานที่แสดงให้เห็นถึงการแก้ไขข้อมูลรายการวิทยุ 
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4.3   แผนภาพล าดับการท างานที่แสดงให้เห็นถึงการลบข้อมูลรายการวิทยุ โดยมีลักษณะ
การท างานแสดงดังภาพที่ 3-32 

 
  

ภาพที่ 3-32 แผนภาพล าดับการท างานที่แสดงให้เห็นถึงการลบข้อมูลรายการวิทยุ 
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4.4   แผนภาพล าดับการท างานที่แสดงให้เห็นถึงการเผยแพร่ข้อมูลรายการวิทยุ โดยมี
ลักษณะการท างานแสดงดังภาพที่ 3-33 

  

ภาพที่ 3-33 แผนภาพล าดับการท างานที่แสดงให้เห็นถึงการเผยแพร่ข้อมูลรายการวิทยุ 
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4.5   แผนภาพล าดับการท างานที่แสดงให้เห็นถึงการหยุดเผยแพร่ข้อมูลบทความ โดยมี
ลักษณะการท างานแสดงดังภาพที่ 3-34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 3-34 แผนภาพล าดับการท างานที่แสดงให้เห็นถึงการหยุดเผยแพร่ข้อมูลรายการวิทยุ 
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3.6 การออกแบบแผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Diagram) 
จากการวิเคราะห์ขอบเขตของระบบจัดรายการวิทยุออนไลน์ส าหรับสถานีวิทยุ ผู้ด าเนินโครงงาน

ได้ออกแบบแผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูลในส่วนของระบบบริหารจัดการเนื้อหา โดยแต่ละตารางมี
การบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลตามที่ผู้ด าเนินโครงงานได้ท าการพัฒนาระบบจัดการรายการวิทยุ
ออนไลน์ส าหรับสถานีวิทยุ โดยมีลักษณะการท างานแสดงดังภาพที่ 3-35 

 

  

ภาพที่ 3-35 แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูลของระบบบริหารจัดการเนื้อหาในส่วนที่ท าการพัฒนา 
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จากภาพที่ 3-35 เป็นการอธิบายถึงแผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูลซึ่งประกอบด้วยตารางการ
ท างาน 7 ตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ตาราง categories หรือตารางเก็บข้อมูลหมวดหมู่ ซึ่งเป็นตารางส าหรับใช้เก็บข้อมูล
หมวดหมู่ทั้งหมดของระบบ เช่น การศึกษา ความรู้ทั่วไป ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

2. ตาราง tags หรือตารางเก็บข้อมูลป้ายก ากับ ซึ่งเป็นตารางส าหรับใช้เก็บข้อมูลป้ายก ากับ
ทั้งหมดของระบบ เช่น ความรู้ ข่าว อาชญากรรม เยาวชน เพศศึกษา เป็นต้น 

3. ตาราง tags_contents หรือตารางเก็บข้อมูลป้ายก ากับของบทความ ซึ่งเป็นตารางส าหรับ
ใช้เก็บข้อมูลทั้งหมดของบทความและข่าวสารประชาสัมพันธ์ โดยบ่งบอกว่าในแต่ละบทความมีการอ้างใช้
ป้ายก ากับอะไรบ้าง 

4. ตาราง tag_programs หรือตารางเก็บข้อมูลป้าบก ากับของรายการวิทยุ ซึ่งเป็นตาราง
ส าหรับใช้เก็บข้อมูลทั้งหมดของบทความและข่าวสารประชาสัมพันธ์ โดยบ่งบอกว่าในแต่ละรายการวิทยุมี
การอ้างใช้ป้ายก ากับอะไรบ้าง 

5. ตางราง contents หรือตารางเก็บข้อมูลบทความและข่าวสารประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นตาราง
ส าหรับใช้เก็บข้อมูลทั้งหมดของบทความและข่าวสารประชาสัมพันธ์ เช่น วิธีการดาวน์โหลดรายการ
ย้อนหลัง รับบริจาคเลือดกรุ๊ปบีเป็นจ านวนมากที่สภากาชาติไทย เป็นต้น 

6. ตาราง programs หรือตารางเก็บข้อมูลรายการวิทยุ ซึ่งเป็นตารางส าหรับใช้เก็บข้อมูล
ทั้งหมดของรายการวิทยุ เช่น รายการพิกัดเพศ รายการคิดบนรอยต่อ เป็นต้น 

7. ตาราง program_calendars หรือตารางเก็บข้อมูลผังรายการประจ าวัน ซึ่งเป็นตาราง
ส าหรับใช้เก็บรายละเอียดของรายการวิทยุ เช่น วันที่และเวลาที่ออกอากาศเริ่มต้นและสิ้นสุด เป็นต้น  
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บทท่ี 4 
 

ผลการด าเนินโครงงาน 

 

ในบทนี้เป็นส่วนของผลการด าเนินโครงงาน ซึ่งเป็นผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการเนื้อหา โดยส่วนที่ผู้ด าเนินโครงงานได้ท าการพัฒนาประกอบด้วยการท างานทั้งหมด 4 มอดูล 
ได้แก่ มอดูลหมวดหมู่ มอดูลป้ายก ากับ มอดูลบทความ และมอดูลรายการวิทยุ ซึ่งในแต่ละมอดูลจะมี
รูปแบบการท างานที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่ เพ่ิม แก้ไข และลบ รวมถึงสามารถก าหนดสถานะของแต่ละส่วน
ในการท างานได้ คือ เผยแพร่และหยุดเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งผู้ด าเนินโครงงานได้ท าการอธิบายในแต่ละ
มอดูลออกมาเป็นรูปภาพเพ่ือประกอบความเข้าใจและท าให้เห็นภาพการท างานของระบบบริหารจัดการ
เนื้อหามากยิ่งขึ้น โดยแบ่งหน้าจอการท างานออกเป็น 4 เมนู ได้แก่ หน้าจอการท างานของเมนูหมวดหมู่ 
หน้าจอการท างานของเมนูป้ายก ากับ หน้าจอการท างานของเมนูบทความ และหน้าจอการท างานของ
เมนูรายการวิทยุ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

4.1 หน้าจอการท างานของเมนูหมวดหมู่ 
จากการที่ผู้ด าเนินโครงงานได้ท าการพัฒนาระบบจัดรายการวิทยุออนไลน์ส าหรับสถานีวิทยุได้มี

ผลลัพธ์ของเมนูหมวดหมู่ที่สามารถเพ่ิม แก้ไข ลบ เผยแพร่ และหยุดเผยแพร่ข้อมูลหมวดหมู่ของระบบได้ 
ซึ่งข้อมูลหมวดหมู่จะถูกอ้างใช้ก็ต่อเมื่อมีการสร้างรายการวิทยุแล้วเรียกใช้หมวดหมู่ เพ่ือจัดการรายการ
วิทยุให้เป็นระบบระเบียบและง่ายต่อการค้นหามากยิ่งขึ้น  

1. หน้าจอหลักของเมนูหมวดหมู่จะประกอบด้วยส่วนของการแสดงผลข้อมูลหมวดหมู่ทั้งหมด
ของระบบ โดยจุดสีเขียวเป็นการบ่งบอกถึงสถานะการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งมีลักษณะของหน้าจอ 
ดังภาพที ่4-1 
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2. หน้าจอเพ่ิมของเมนูหมวดหมู่ ซึ่งเมื่อผู้ใช้งานท าการเพ่ิมข้อมูลหมวดหมู่เรียบร้อยแล้ว ระบบ
จะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนเพ่ือบ่งบอกให้ผู้ใช้งานทราบว่าระบบได้ท าการเพ่ิมข้อมูลหมวดหมู่เรียบร้อย
แล้ว ซึ่งมีลักษณะของหน้าจอดังภาพที่ 4-2 

 

ภาพที่ 4-1 หน้าจอหลักของเมนูหมวดหมู่ 

ภาพที่ 4-2 หน้าจอเพิ่มของเมนูหมวดหมู ่
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3. หน้าจอแก้ไขของเมนูหมวดหมู่ ซึ่งเมื่อผู้ใช้งานท าการแก้ไขข้อมูลหมวดหมู่เรียบร้อยแล้ว 
ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนเพ่ือบ่งบอกให้ผู้ใช้งานทราบว่าระบบได้ท าการแก้ไขข้อมูลหมวดหมู่
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีลักษณะของหน้าจอดังภาพที่ 4-3 

4. หน้าจอลบของเมนูหมวดหมู่ ซึ่งเมื่อผู้ใช้งานท าการลบข้อมูลหมวดหมู่เรียบร้อยแล้ว ระบบ
จะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนเพ่ือบ่งบอกให้ผู้ใช้งานทราบว่าระบบได้ท าการลบข้อมูลหมวดหมู่เรียบร้อยแล้ว 
ซึ่งมีลักษณะของหน้าจอดังภาพที่ 4-4 

ภาพที่ 4-3 หน้าจอแก้ไขของเมนูหมวดหมู่ 

ภาพที่ 4-4 หน้าจอลบของเมนูหมวดหมู ่
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5. หน้าจอเผยแพร่ของเมนูหมวดหมู่ ซึ่งเมื่อผู้ใช้งานท าการเผยแพร่ข้อมูลหมวดหมู่เรียบร้อย
แล้ว ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนเพ่ือบ่งบอกให้ผู้ใช้งานทราบว่าระบบได้ท าการ เผยแพร่ข้อมูล
หมวดหมู่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีลักษณะของหน้าจอดังภาพที่ 4-5 

6. หน้าจอหยุดเผยแพร่ของเมนูหมวดหมู่ ซึ่งเมื่อผู้ใช้งานท าการหยุดเผยแพร่ข้อมูลหมวดหมู่
เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนเพ่ือบ่งบอกให้ผู้ใช้งานทราบว่าระบบได้ หยุดท าการ
เผยแพร่ข้อมูลหมวดหมู่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีลักษณะของหน้าจอดังภาพที่ 4-6 

ภาพที่ 4-5 หน้าจอเผยแพร่ของเมนูหมวดหมู่ 

ภาพที่ 4-6 หน้าจอหยุดเผยแพร่ของเมนูหมวดหมู่ 
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4.2 หน้าจอการท างานของเมนูป้ายก ากับ 
จากการที่ผู้ด าเนินโครงงานได้ท าการพัฒนาระบบจัดรายการวิทยุออนไลน์ส าหรับสถานีวิทยุได้มี

ผลลัพธ์ของเมนูป้ายก ากับที่สามารถเพ่ิม แก้ไข ลบ เผยแพร่ และหยุดเผยแพร่ข้อมูลป้ายก ากับของระบบ
ได้ ซึ่งข้อมูลป้ายก ากับจะถูกอ้างใช้ก็ต่อเมื่อมีการสร้างรายการวิทยุแล้วใช้เรียกป้ายก ากับ  เพ่ือจัดการ
รายการวิทยุให้เป็นระบบระเบียบและง่ายต่อการค้นหามากยิ่งขึ้น 

1. หน้าจอหลักของเมนูป้ายก ากับจะประกอบด้วยส่วนของการแสดงผลข้อมูลป้ายก ากับ
ทั้งหมดของระบบ โดยจุดสีเขียวเป็นการบ่งบอกถึงสถานะการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งมีลักษณะของหน้าจอดัง  
ภาพที ่4-7 

2. หน้าจอเพ่ิมของเมนูป้ายก ากับ ซึ่งเมื่อผู้ใช้งานท าการเพ่ิมข้อมูลป้ายก ากับเรียบร้อยแล้ว 
ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนเพ่ือบ่งบอกให้ผู้ใช้งานทราบว่าระบบได้ท าการเพ่ิมข้อมูลป้ายก ากับ
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีลักษณะของหน้าจอดังภาพที่ 4-8 

ภาพที่ 4-7 หน้าจอหลักของเมนูป้ายก ากับ 
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3. หน้าจอแก้ไขของเมนูป้ายก ากับ ซึ่งเมื่อผู้ใช้งานท าการแก้ไขข้อมูลป้ายก ากับเรียบร้อยแล้ว 
ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนเพ่ือบ่งบอกให้ผู้ใช้งานทราบว่าระบบได้ท าการแก้ไขข้อมูลป้ายก ากับ
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีลักษณะของหน้าจอดังภาพที่ 4-9 

 

ภาพที่ 4-8 หน้าจอเพิ่มของเมนูป้ายก ากับ 

ภาพที่ 4-9 หน้าจอแก้ไขของเมนูป้ายก ากับ 
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4. หน้าจอลบของเมนูป้ายก ากับ ซึ่งเมื่อผู้ใช้งานท าการลบข้อมูลป้ายก ากับเรียบร้อยแล้ว ระบบ
จะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนเพ่ือบ่งบอกให้ผู้ใช้งานทราบว่าระบบได้ท าการลบข้อมูลป้ายก ากับเรียบร้อย
แล้ว ซึ่งมีลักษณะของหน้าจอดังภาพที่ 4-10 

5. หน้าจอเผยแพร่ของเมนูป้ายก ากับ ซึ่งเมื่อผู้ใช้งานท าการเผยแพร่ข้อมูลป้ายก ากับเรียบร้อย
แล้ว ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนเพ่ือบ่งบอกให้ผู้ใช้งานทราบว่าระบบได้ท าการเผยแพร่ข้อมูลป้าย
ก ากับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีลักษณะของหน้าจอดังภาพที่ 4-11 

ภาพที่ 4-10 หน้าจอลบของเมนูป้ายก ากับ 

ภาพที่ 4-11 หน้าจอเผยแพร่ของเมนูป้ายก ากับ 
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6. หน้าจอหยุดเผยแพร่ของเมนูป้ายก ากับ ซึ่งเมื่อผู้ใช้งานท าการหยุดเผยแพร่ข้อมูลป้ายก ากับ

เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนเพ่ือบ่งบอกให้ผู้ใช้งานทราบว่าระบบได้หยุดท าการ
เผยแพร่ข้อมูลป้ายก ากับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีลักษณะของหน้าจอดังภาพที่ 4-12 

4.3 หน้าจอการท างานของเมนูบทความ 
จากการที่ผู้ด าเนินโครงงานได้ท าการพัฒนาระบบจัดรายการวิทยุออนไลน์ส าหรับสถานีวิทยุได้มี

ผลลัพธ์ของเมนูบทความที่สามารถเพ่ิม แก้ไข ลบ เผยแพร่ และหยุดเผยแพร่ข้อมูลบทความของระบบได้ 
แต่หากเป็นเจ้าหน้าทีว่ิทยุชุมชนสามารถเพ่ิม แก้ไข และลบบทความในส่วนของตนเองได้เท่านั้น  

1. หน้าจอหลักของเมนูบทความจะประกอบด้วยส่วนของการแสดงผลข้อมูลบทความทั้งหมด
ของระบบ โดยหน้าหลักของเมนูบทความจะเป็นแสดงการแสดงบทความทั้งหมดชองระบบ ซึ่งมีลักษณะ
ของหน้าจอดังภาพที ่4-13 

ภาพท่ี 4-12 หน้าจอหยุดเผยแพร่ของเมนูป้ายก ากบั 
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2. หน้าจอเพ่ิมของเมนูบทความ ซึ่งเมื่อผู้ใช้งานท าการเพ่ิมข้อมูลป้ายก ากับเรียบร้อยแล้ว 
ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนเพ่ือบ่งบอกให้ผู้ใช้งานทราบว่าระบบได้ท าการเพ่ิมข้อมูลป้ายก ากับ
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีลักษณะของหน้าจอดังภาพที่ 4-14 

ภาพที่ 4-13 หน้าจอหลักของเมนูบทความ 

ภาพที่ 4-14 หน้าจอเพิ่มของเมนูบทความ 
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3. หน้าจอแก้ไขของเมนูบทความ ซึ่งเมื่อผู้ใช้งานท าการแก้ไขข้อมูลบทความเรียบร้อยแล้ว 
ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนเพ่ือบ่งบอกให้ผู้ใช้งานทราบว่าระบบได้ท าการแก้ไขข้อมูลบทความ
เรียบร้อยแล้ว โดยมีลักษณะของหน้าจอดังภาพที่ 4-15 

4. หน้าจอลบของเมนบูทความ ซึ่งเมื่อผู้ใช้งานท าการลบข้อมูลบทความเรียบร้อยแล้ว ระบบจะ
แสดงหน้าต่างแจ้งเตือนเพ่ือบ่งบอกให้ผู้ใช้งานทราบว่าระบบได้ท าการลบข้อมูลบทความเรียบร้อยแล้ว 
โดยมีลักษณะของหน้าจอดังภาพที่ 4-16 

ภาพที่ 4-15 หน้าจอแก้ไขของเมนูบทความ 

ภาพที่ 4-16 หน้าจอลบของเมนูบทความ 
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5. หน้าจอเผยแพร่ของเมนูบทความ ซึ่งเมื่อผู้ใช้งานท าการเผยแพร่ข้อมูลบทความเรียบร้อย
แล้ว ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนเพ่ือบ่งบอกให้ผู้ใช้งานทราบว่าระบบได้ท าการเผยแพร่ข้อมูล
บทความเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีลักษณะของหน้าจอดังภาพที่ 4-17 

6. หน้าจอหยุดเผยแพร่ของเมนูบทความ ซึ่งเมื่อผู้ใช้งานท าการหยุดเผยแพร่ข้อมูลบทความ
เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนเพ่ือบ่งบอกให้ผู้ใช้งานทราบว่าระบบได้หยุดท าการ
เผยแพร่ข้อมูลบทความเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีลักษณะของหน้าจอดังภาพที่ 4-18 

ภาพที่ 4-17 หน้าจอเผยแพร่ของเมนูบทความ 

ภาพที่ 4-18 หน้าจอหยุดเผยแพร่ของเมนบูทความ 
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4.4 หน้าจอการท างานของเมนูรายการวิทยุ 
จากการที่ผู้ด าเนินโครงงานได้ท าการพัฒนาระบบจัดรายการวิทยุออนไลน์ส าหรับสถานีวิทยุได้มี

ผลลัพธ์ของเมนรูายการวิทยุที่สามารถเพ่ิม แก้ไข ลบ เผยแพร่ และหยุดเผยแพร่รายการวิทยุของระบบได้ 
แต่หากเป็นเจ้าหน้าที่วิทยุชุมชนสามารถเพ่ิม แก้ไข และลบรายการวิทยุในส่วนของตนเองได้เท่านั้น ซึ่งใน
เมนูรายการวิทยุจะสามารถเลือกป้ายก ากับเพ่ือเป็นการก ากับว่าในแต่ละรายการวิทยุมีป้ายก ากับ
อะไรบ้างที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกับรายการวิทยุที่ผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่วิทยุชุมชนท าการเพ่ิมข้อมูลเข้า
มาภายในระบบ 

1. หน้าจอเพ่ิมของเมนูรายการวิทยุ ซึ่งเมื่อผู้ใช้งานท าการเพ่ิมข้อมูลรายการวิทยุเรียบร้อยแล้ว 
ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนเพ่ือบ่งบอกให้ผู้ใช้งานทราบว่าระบบได้ท าการเพ่ิมข้อมูลรายการวิทยุ
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีลักษณะของหน้าจอดังภาพที่ 4-19 

2. หน้าจอแก้ไขของเมนูรายการวิทยุ ซึ่งเมื่อผู้ใช้งานท าการแก้ไขข้อมูลรายการวิทยุเรียบร้อย
แล้ว ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนเพ่ือบ่งบอกให้ผู้ใช้งานทราบว่าระบบได้ท าการแก้ไขข้อมูลรายการ
วิทยุเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีลักษณะของหน้าจอดังภาพที่ 4-20 

ภาพที่ 4-19 หน้าจอเพ่ิมของเมนูรายการวิทยุ 
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3. หน้าจอลบของเมนูรายการวิทยุ ซึ่งเมื่อผู้ใช้งานท าการลบข้อมูลรายการวิทยุเรียบร้อยแล้ว 
ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนเพ่ือบ่งบอกให้ผู้ใช้งานทราบว่าระบบได้ท าการลบข้อมูลรายการวิทยุ
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีลักษณะของหน้าจอดังภาพที่ 4-21 

 

 
  

ภาพที่ 4-20 หน้าจอแก้ไขของเมนูรายการวิทยุ 

ภาพที่ 4-21 หน้าจอลบของเมนูรายการวิทยุ 
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4. หน้าจอเผยแพร่ของเมนูรายการวิทยุ ซึ่งเมื่อผู้ใช้งานท าการเผยแพร่ข้อมูลรายการวิทยุ
เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนเพ่ือบ่งบอกให้ผู้ใช้งานทราบว่าระบบได้ท าการเผยแพร่
ข้อมูลรายการ  

5. หน้าจอหยุดเผยแพร่ของเมนูรายการวิทยุ ซึ่งเมื่อผู้ใช้งานท าการหยุดเผยแพร่ข้อมูล 
รายการวิทยุเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนเพ่ือบ่งบอกให้ผู้ใช้งานทราบว่าระบบได้หยุด
ท าการเผยแพร่ข้อมูลรายการวิทยุเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีลักษณะของหน้าจอดังภาพที่ 4-23 

 

ภาพที่ 4-22 หน้าจอเผยแพร่ของเมนูรายการวิทยุ 

ภาพที่ 4-23 หน้าจอหยุดเผยแพร่ของเมนูรายการวิทยุ 
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บทท่ี 5  
 

สรุปและวิจารณ์ผลการด าเนินโครงงาน  

 

ในบทนี้จะกล่าวถึงการด าเนินโครงงานตลอดระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ในการ
ท างานภายใต้แรงกดดันอย่างแท้จริงจึงท าให้ทราบถึงความส าคัญของโครงงานเป็นอย่างมาก โดยในขณะ
ด าเนินโครงงานนั้นเป็นช่วงเวลาที่มีการน าความรู้ที่ได้เรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบ 
อย่างสูงสุด เช่น การวิเคราะห์การท างานของระบบ กระบวนการในการพัฒนาโครงการ การท างาน
ร่วมกันภายในทีมพัฒนา รวมถึงการฝึกให้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งในการพัฒนา
ระบบผู้ด าเนินโครงงานได้เห็นถึงกระบวนการในการพัฒนาโครงงานได้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น โดยในการพัฒนาโครงการจ าเป็นต้องมีผู้เกี่ยวข้องด้วยกันหลากหลายส่วนเพ่ือขับเคลื่อนให้
โครงงานด าเนินต่อไปได้อย่างสิ้นสุด ซึ่งหนึ่งในหน้าที่ที่ผู้ด าเนินโครงงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
โครงการ คือ การพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานได้จริง ทั้งนี้จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์และออกแบบ
กระบวนการในการพัฒนาเพ่ือให้เห็นความชัดเจนและภาพรวมมากยิ่งขึ้น 

 

5.1 สรุปผลการด าเนินโครงงาน 
อันเนื่องมาจากผู้ด าเนินโครงงานได้มีโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งของทีมเพ่ือท าการพัฒนาระบบ

จัดรายการวิทยุออนไลน์ส าหรับสถานีวิทยุให้สามารถใช้งานได้จริง ซึ่งท าให้ผู้ด าเนินโครงงานได้เรียนรู้ถึง
กระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ และมีการใช้ภาษา โปรแกรม และเทคโนโลยีในการพัฒนา
ระบบที่แตกต่างจากการเรียนในชั้นเรียน อีกทั้งในการพัฒนาระบบจัดรายการวิทยุออนไลน์ส าหรับสถานี
วิทยุนั้น คณะผู้จัดท าโครงงานมีการร่วมกันประชุมเพ่ือท าการวางแผน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจน
พบเจอเหตุการณ์ที่ท าให้แผนในการท างานคลาดเคลื่อนไปจากเดิมเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้ด าเนินโครงงานจะ
มองเป็นข้อดีของการพัฒนาระบบงาน เนื่องจากเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างจากการพัฒนาซอฟต์แวร์ใน
ครั้งอ่ืน ๆ โดยผู้ด าเนินโครงงานจะน าไปปรับใช้เพ่ือเป็นแนวทางและความรู้ของการพัฒนาซอฟต์แวร์ใน
การท างานภายในอนาคต อีกทั้งหลังจากที่มีการพัฒนาระบบจัดรายการวิทยุออนไลน์ส าหรับสถานีวิทยุ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท าให้ผู้ด าเนินโครงงานสามารถพัฒนาให้ระบบจัดรายการวิทยุออนไลน์ส าหรับสถานี
วิทยุสามารถใช้งานได้จริง โดยผู้ด าเนินโครงงานได้แบ่งการท างานของระบบตามมอดูล 4 มอดูล ได้แก่ 
มอดูลหมวดหมู่ มอดูลป้ายก ากับ มอดูลบทความ และมอดูลรายการวิทยุ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. มอดูลหมวดหมู่ ผู้ดูแลระบบสามารถเพ่ิม ดูรายละเอียด ลบ แก้ไข เผยแพร่ และหยุด
เผยแพร่ข้อมูลของหมวดหมู่ได้ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่วิทยุชุมชนสามารถเลือกหมวดหมู่ของแต่ละบทความ 
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และรายการวิทยุได้ ซึ่งในแต่ละบทความและรายการวิทยุจะมีหมวดหมู่ที่แตกต่างกันตามที่เจ้าหน้าที่วิทยุ
ชุมชนเป็นผู้ก าหนดตามความเหมาะสม แต่ในท้ายที่สุดผู้ดูแลระบบจะเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและท าการ
แก้ไขข้อมูลก่อนท าการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านั้นขึ้นสู่หน้าเว็บไซต์ 

2. มอดูลป้ายก ากับ ผู้ดูแลระบบสามารถเพ่ิม ดูรายละเอียด ลบ แก้ไข เผยแพร่ และหยุด
เผยแพร่ข้อมูลของป้ายก ากับได้ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่วิทยุชุมชนสามารถเลือกป้ายก ากับของแต่ละบทความ
และรายการวิทยุได้ ซึ่งในแต่ละบทความและรายการวิทยุจะมีป้ายก ากับที่แตกต่างกันตามที่เจ้าหน้าที่
วิทยุชุมชนเป็นผู้ก าหนดตามความเหมาะสม แต่ในท้ายที่สุดผู้ดูแลระบบจะเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูล  
และท าการแก้ไขข้อมูลก่อนท าการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านั้นขึ้นสู่หน้าเว็บไซต์ 

3. มอดูลบทความ ผู้ดูแลระบบสามารถเพ่ิม ดูรายละเอียด ลบ แก้ไข เผยแพร่ และหยุด
เผยแพร่ข้อมูลของบทความได้ แต่หากเป็นเจ้าหน้าที่วิทยุชุมชนจะสามารถเพ่ิม ดูรายละเอียด ลบ และ
แก้ไขบทความในส่วนที่ตนเองท าการเพ่ิมข้อมูลบทความเพียงเท่านั้นแต่ไม่สามารถท าการเผยแพร่ 
และหยุดเผยแพร่ข้อมูลบทความได้ เนื่องจากในกระบวนการท างานของระบบจัดรายการวิทยุออนไลน์
ส าหรับสถานีวิทยุทุก ๆ บทความจะต้องผ่านการตรวจสอบข้อมูลและการแก้ไขข้อมูลจากผู้ดูแลระบบ
ก่อนการเผยแพร่หรือหยุดเผยแพร่ขึ้นสู่หน้าเว็บไซต์ 

4. มอดูลรายการวิทยุ ผู้ดูแลระบบสามารถเพ่ิม ดูรายละเอียด ลบ แก้ไข เผยแพร่ และหยุด
เผยแพร่ข้อมูลของรายการวิทยุได้ แต่หากเป็นเจ้าหน้าที่วิทยุชุมชนจะสามารถเพ่ิม ดูรายละเอียด ลบ  
และแก้ไขบทความในส่วนที่ตนเองท าการเพิ่มข้อมูลรายการวิทยุเพียงเท่านั้นแต่ไม่สามารถท าการเผยแพร่
และหยุดเผยแพร่ข้อมูลรายการวิทยุได้ เนื่องจากในกระบวนการท างานของระบบจัดรายการวิทยุออนไลน์
ส าหรับสถานีวิทยุทุก ๆ รายการวิทยุจะต้องผ่านการตรวจสอบข้อมูลและการแก้ไขข้อมูลจากผู้ดูแลระบบ
ก่อนการเผยแพร่หรือหยุดเผยแพร่ขึ้นสู่หน้าเว็บไซต์ 
 

5.2 ผลส าเร็จตามดัชนีวัดความส าเร็จของโครงงาน 
จากการด าเนินโครงงานในการพัฒนาระบบจัดรายการวิทยุออนไลน์ส าหรับสถานีวิทยุ  

ผู้ด าเนินโครงงานได้ผลส าเร็จจากดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินโครงงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ด าเนินโครงงานสามารถท าการพัฒนาระบบจัดรายการวิทยุออนไลน์ส าหรับสถานีวิทยุใน
ส่วนของระบบบริหารจัดการเนื้อหา ซึ่งระบบสามารถท างานได้ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 90 ของขอบเขต
ระบบบริหารจัดการเนื้อหาทั้งหมด 

2. ผู้ด าเนินโครงงานไม่สามารถปฏิบัติตามแผนการด าเนินโครงงานตามที่วางแผนไว้ได้ 
เนื่องจากมีผลกระทบในด้านเวลาของการเรียนเข้ามาเกี่ยวข้อง รวมถึงโครงงานมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ในการท างาน แต่อย่างไรก็ตามผู้ด าเนินโครงงานได้จัดสรรเวลาในการด าเนินโครงงานให้มีมากขึ้น  
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จนสามารถด าเนินโครงงานให้แล้วเสร็จในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม ดังนั้นดัชนีชี้วัดความส าเร็จ
ของการด าเนินโครงงานในข้อนี้ถือว่าผ่าน 
 

5.3 ประโยชน์ที่ได้รับ 
จากการด าเนินโครงงานในการพัฒนาระบบจัดรายการวิทยุออนไลน์ส าหรับสถานีวิทยุ ท าให้

ผู้ด าเนินโครงงานได้รับประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย โดยผู้ด าเนินโครงงานได้แบ่งประโยชน์ออกเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ ประโยชน์ของระบบจัดรายการวิทยุออนไลน์ส าหรับสถานีวิทยุและประโยชน์จากการท างานร่วมกับ
ทีมผู้พัฒนา ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ประโยชน์ของระบบจัดรายการวิทยุออนไลน์ส าหรับสถานีวิทยุ 
1.1   ช่วยเพ่ิมช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสาร รายการวิทยุ รวมถึงสามารถท าการรับฟังการ

ถ่ายทอดสัญญาณเสียงแบบสดและแบบย้อนหลัง 
1.2   ช่วยสร้างกลุ่มเป้าหมายของสถานีวิทยุให้ติดตามรายการวิทยุผ่านช่องทางใหม่ 
1.3   ช่วยเพิ่มช่องทางในการให้ความบันเทิงแก่ผู้ฟังท่ีหลายหลากตามกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ 
1.4   ช่วยให้ผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่วิทยุชุมชนสามารถท างานในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ

ได้อย่างเป็นระบบ 
1.5   ช่วยให้จัดการรายการวิทยุของทางสถานีได้อย่างเป็นระบบและการไหลของข้อมูลใน

แต่ละส่วนการท างาน สามารถท างานได้อย่างราบรื่น 
1.6   ช่วยให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และเกิดเครือข่ายความเชื่อมโยงในการถ่ายทอด

สัญญาณเสียงแบบสดและแบบย้อนหลังให้แก่ผู้ฟัง 
1.7   ช่วยให้ระบบบริหารจัดการเนื้อหาสามารถท างานได้สอดคล้องกับเว็บไซต์จัดรายการ

วิทยุออนไลน์ส าหรับสถานีวิทยุ ซึ่งท าให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพการท างานมากยิ่งขึ้น 

2. ประโยชน์จากการท างานร่วมกับทีมผู้พัฒนา 
2.1   ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการในการพัฒนาระบบงานอย่างแท้จริง 
2.2   ได้เรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากการท างานในชั้นเรียน 
2.3   ได้เรียนรู้วิธีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมเพ่ือท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่น 
2.4   ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จากการพัฒนาระบบและเข้าใจหลักการในการท างานมากยิ่งข้ึน 
2.5   ได้ฝึกให้ผู้ด าเนินโครงงานเป็นผู้มีระเบียบวินัย รวมถึงมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ

มอบหมาย 
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5.4 ปัญหาและอุปสรรค 
 การพัฒนาระบบจัดรายการวิทยุออนไลน์ส าหรับสถานีวิทยุมีทั้งข้อดีและข้อจ ากัดที่แตกต่างกัน

ไป ซึ่งหลังจากที่ผู้ด าเนินโครงงานได้ท าการพัฒนาระบบจัดรายการวิทยุออนไลน์ส าหรับสถานีวิทยุ ใน
สภาวะการท างานภายใต้แรงกดดันจึงท าให้เห็นมุมมองของปัญหาและอุปสรรคในหลากหลายด้าน ดังนี้ 

1. ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีน้อยเกินไปจึงท าให้ผู้ด าเนินโครงงานไม่อาจเข้าใจในสิ่งที่คณะ
ผู้จัดท าโครงงานมีการกล่าวถึง โดยวิธีแก้จากปัญหาดังกล่าวผู้ด าเนินโครงงานได้ท าการศึกษาทางด้าน
เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นเพ่ือให้มีระดับพื้นฐานความรู้ที่มากยิ่งขึ้น 

2. ความไม่เข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งในบางครั้งผู้ด าเนินโครงงานอาจมีความเข้าใจใน
งานที่ได้รับมอบหมายคลาดเคลื่อนที่แตกต่างออกไปจากสิ่งที่ได้รับมอบหมายอย่างแท้จริง โดยวิธีการ
แก้ปัญหาดังกล่าวผู้ด าเนินโครงงานจึงต้องการพิจารณาและวิเคราะห์งานที่ท าได้ท าการพัฒนา รวมทั้งได้มี
การพูดคุยตอบโต้กับคณะผู้จัดท าโครงงานบ่อยครั้ง เพ่ือให้คณะผู้จัดท าโครงงานได้งานที่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 
 

5.5 ข้อเสนอแนะ 
จากการพัฒนาระบบจัดรายการวิทยุออนไลน์ส าหรับสถานีวิทยุ ท าให้ผู้ด าเนินโครงงานได้เห็น

ข้อจ ากัดของปัญหา ซ่ึงผู้ด าเนินโครงงานจึงไดมี้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ผู้ด าเนินโครงงานควรมีการศึกษาความรู้ เ พ่ิมเติมให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากโลกมีการ
เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน และการพัฒนาระบบงานย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตามสังคมที่เปลี่ยนไปเพ่ือให้ทันต่อ
ความทันสมัยในสังคม 

2. ผู้ด าเนินโครงงานต้องรู้จักการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนให้เป็นส าคัญเนื่องจากในการพัฒนา
โครงการย่อมมีหลากหลายฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการพัฒนาโครงการให้สิ้นสุดไปได้ด้วยดี ดังนั้น
การอยู่ร่วมกันภายในสังคม การฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมถึงการประนีประนอมต่อกันจึงเป็นที่ส าคัญ
อีกอย่างหนึ่ง 

3. ผู้ด าเนินโครงงานควรรู้จักการวางตัวให้เหมาะสมเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้อ่ืนและควรระมัดระวัง
ค าพูดในการสื่อสารให้มากยิ่งข้ึน 
 

5.6 แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาในอนาคต 
หากในอนาคตระบบจัดรายการวิทยุออนไลน์ส าหรับสถานีวิทยุยังคงได้รับการพัฒนาต่อยอดอยู่

อย่างสม่ าเสมอ ควรมีการจัดท าเอกสารประกอบการพัฒนาระบบ และสรุปรายละเอียดของการพัฒนาใน
ส่วนต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถดูผลของการด าเนินโครงงานและท าการ
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พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงควรมีการจัดท าเอกสารประกอบการใช้งานระบบให้มี
ความเป็นปัจจุบัน เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อผู้พัฒนาและผู้ใช้งานในล าดับถัดไป
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ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายยูสเคส (Use Case Description) 

 ผู้ด าเนินโครงงานได้รับผิดชอบในการพัฒนาระบบจัดรายการวิทยุออนไลน์ส าหรับสถานีวิทยุใน
ส่วนของระบบบริหารจัดการเนื้อหา โดยแบ่งออกเป็น 4 มอดูลตามขอบเขตและรายละเอียดของการ
ด าเนินโครงงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. มอดูลหมวดหมู่ คือ มอดูลส าหรับจัดการหมวดหมู่ทั้งหมดของระบบ โดยผู้ใช้งานสามารถ
เพ่ิม แก้ไข ลบ เผยแพร่ และหยุดเผยแพร่ข้อมูลหมวดหมู่ของระบบได้ ซึ่งข้อมูลหมวดหมู่จะถูกอ้างใช้ก็
ต่อเมื่อมีการสร้างรายการวิทยุแล้วเรียกใช้หมวดหมู่ เพ่ือจัดการรายการวิทยุให้เป็นระบบระเบียบและง่าย
ต่อการค้นหามากยิ่งข้ึน โดยมีค าอธิบายยูสเคสดังตารางที่ ก-1 

ตารางที่ ก-1 ค าอธิบายยูสเคสมอดูลหมวดหมู่ 

ชื่อยูสเคส : หมวดหมู่ รหัส : UC.1 ระดับความส าคัญ : กลาง 
ผู้กระท าหลัก : ผู้ดูแลระบบ ประเภทยูสเคส : ไม่มี 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและการใช้ประโยชน์ : ผู้ดูแลระบบ 
ค าอธิบาย : เป็นยูสเคสส าหรับจัดการหมวดหมู่ทั้งหมดของระบบ 
สิ่งกระตุ้น : ภายนอก 
ความสัมพันธ์ 
       ความเกี่ยวเนื่อง : - 
       การรวม : - 
       การขยาย : - 
       การรับทอดคุณสมบัติ : - 
เงื่อนไขก่อนการท างาน : ต้องมีสิทธิ์ในการเข้าถึงเมนูหมวดหมู ่
เงื่อนไขหลังการท างาน : ไม่มี 
ขั้นตอนการท างานปกติ ผู้ดูแลระบบ ระบบ 

1. เข้าใช้งานระบบและเลือกเมนู
หมวดหมู่ 

 
 

2. ระบบแสดงหน้าจอเพ่ือให้
ผู้ใช้งานจัดการหมวดหมู่ 
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ตารางที ่ก-1 ค าอธิบายยูสเคสมอดูลหมวดหมู่ (ต่อ) 

ขั้นตอนการท างานปกติ ผู้ดูแลระบบ ระบบ 
3. กรณีผู้ใช้งาน 

3.1 คลิก “เพ่ิม” 
 
 

3.3 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
 
 
4. กรณีผู้ใช้งาน 
     4.1 คลิก “แก้ไข” 
 
 

 4.3 แก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วน 
 
 
5. กรณีผู้ใช้งาน 

5.1 คลิก “ลบ” 
 
 

5.3 คลิกยืนยันการลบข้อมูล 
 

 
6. กรณีผู้ใช้งาน 

6.1 คลิก “เผยแพร่” 
 
 

6.3 คลิกยืนยันเผยแพร่ 

 
 

3.2 ระบบแสดงหน้าจอเพ่ิม
ข้อมูล 

 
3.4 ระบบแสดงหน้าจอเพ่ิม
ข้อมูลส าเร็จ 

 
 

4.2 ระบบแสดงหน้าจอแก้ไข
ข้อมูล 

 
4.4 ระบบแสดงหน้าจอแก้ไข
ข้อมูลส าเร็จ 

 
 

5.2 ระบบแสดงแจ้งเตือน 
การลบ 

 
5.4 ระบบลบข้อมูลหมวดหมู่  
ออกจากฐานข้อมูล 

 
 

6.2 ระบบแสดงหน้าต่างแจ้ง
เตือนเผยแพร่ 

 
6.4 ระบบเปลี่ยนสถานะใน
ฐานข้อมูลเป็นเผยแพร่ 
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ตารางที ่ก-1 ค าอธิบายยูสเคสมอดูลหมวดหมู่ (ต่อ) 

ขั้นตอนการท างานปกติ 

ผู้ดูแลระบบ ระบบ 
7. กรณีผู้ใช้งาน 

7.1 คลิก “หยุดเผยแพร่” 
 
 

    7.3 คลิกยืนยันหยุดเผยแพร่ 

 
 
7.2 ระบบแสดงหน้าต่างแจ้ง
เตือนหยุดเผยแพร่ 

 
7.4 ระบบเปลี่ยนสถานะใน
ฐานข้อมูลเป็นหยุดเผยแพร่ 
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2. มอดูลป้ายก ากับ คือ มอดูลส าหรับจัดการป้ายก ากับทั้งหมดของระบบ โดยผู้ใช้งานสามารถ
เพ่ิม แก้ไข ลบ เผยแพร่ และหยุดเผยแพร่ข้อมูลป้ายก ากับของระบบได้ ซึ่งข้อมูลป้ายก ากับจะถูกอ้างใช้ก็
ต่อเมื่อมีการสร้างรายการวิทยุแล้วใช้เรียกป้ายก ากับ โดยมีค าอธิบายยูสเคสดังตารางที่ ก-2 

ตารางที่ ก-2 ค าอธิบายยูสเคสมอดูลป้ายก ากับ 

ชื่อยูสเคส : ป้ายก ากับ รหัส : UC.2 ระดับความส าคัญ : กลาง 
ผู้กระท าหลัก : ผู้ดูแลระบบ ประเภทยูสเคส : ไม่มี 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและการใช้ประโยชน์ : ผู้ดูแลระบบ 
ค าอธิบาย : เป็นยูสเคสส าหรับจัดการป้ายก ากับทั้งหมดของระบบ 
สิ่งกระตุ้น : ภายนอก 
ความสัมพันธ์ 
       ความเกี่ยวเนื่อง : - 
       การรวม : - 
       การขยาย : - 
       การรับทอดคุณสมบัติ : - 
เงื่อนไขก่อนการท างาน : ต้องมีสิทธิ์ในการเข้าถึงเมนูป้ายก ากับ 
เงื่อนไขหลังการท างาน : ไม่มี 
ขั้นตอนการท างานปกติ ผู้ดูแลระบบ ระบบ 

1. เข้าใช้งานระบบและเลือกเมนู
ป้ายก ากับ 

 
 
3. กรณีผู้ใช้งาน 

3.1 คลิก “เพ่ิม” 
 
 

3.3 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
 
 

 
 

2. ระบบแสดงหน้าจอเพ่ือให้
ผู้ใช้งานจัดการป้ายก ากับ 

 
 

3.2 ระบบแสดงหน้าจอเพ่ิม
ข้อมูล 

 
3.4 ระบบแสดงหน้าจอเพ่ิม
ข้อมูลส าเร็จ 
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ตารางที่ ก-2 ค าอธิบายยูสเคสมอดูลป้ายก ากับ (ต่อ) 

ขั้นตอนการท างานปกติ ผู้ดูแลระบบ ระบบ 
4. กรณีผู้ใช้งาน 
     4.1 คลิก “แก้ไข” 
 
 

 4.3 แก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วน 
 
 
5. กรณีผู้ใช้งาน 

5.1 คลิก “ลบ” 
 
 

5.3 คลิกยืนยันการลบข้อมูล 
 

 
6. กรณีผู้ใช้งาน 

6.1 คลิก “เผยแพร่” 
 
 

6.3 คลิกยืนยันเผยแพร่ 
 
 
7. กรณีผู้ใช้งาน 

7.1 คลิก “หยุดเผยแพร่” 
 
 

    7.3 คลิกยืนยันหยุดเผยแพร่ 

 
 

4.2 ระบบแสดงหน้าจอแก้ไข
ข้อมูล 

 
4.4 ระบบแสดงหน้าจอแก้ไข
ข้อมูลส าเร็จ 

 
 

5.2 ระบบแสดงแจ้งเตือน 
การลบ 

 
5.4 ร ะบบลบข้ อ มู ล ป้ า ย
ก ากับออกจากฐานข้อมูล 

 
 

6.2 ระบบแสดงหน้าต่างแจ้ง
เตือนเผยแพร่ 

 
6.4 ระบบเปลี่ยนสถานะใน
ฐานข้อมูลเป็นเผยแพร่ 
 
 
7.2 ระบบแสดงหน้าต่างแจ้ง
เตือนหยุดเผยแพร่ 

 
7.4 ระบบเปลี่ยนสถานะใน
ฐานข้อมูลเป็นหยุดเผยแพร่ 
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3. มอดูลบทความ คือ มอดูลส าหรับจัดการบทความทั้งหมดของระบบ โดยผู้ดูแลระบบสามารถ 
เพ่ิม แก้ไข ลบ เผยแพร่ และหยุดเผยแพร่ข้อมูลบทความของระบบได้ แต่หากเป็นเจ้าหน้าที่วิทยุชุมชน
สามารถเพ่ิม แก้ไข และลบบทความในส่วนของตนเองได้เท่านั้น โดยมีค าอธิบายยูสเคสดังตารางที่ ก-3 

ตารางที่ ก-3 ค าอธิบายยูสเคสมอดูลบทความ 

ชื่อยูสเคส : บทความ รหัส : UC.3 ระดับความส าคัญ : กลาง 
ผู้กระท าหลัก : ผู้ดูแลระบบ ประเภทยูสเคส : ไม่มี 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและการใช้ประโยชน์ : ผู้ดูแลระบบและวิทยุชุมชน 
ค าอธิบาย : เป็นยูสเคสส าหรับจัดการบทความและข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมดของระบบ 
สิ่งกระตุ้น : ภายนอก 
ความสัมพันธ์ 
       ความเกี่ยวเนื่อง : - 
       การรวม : - 
       การขยาย : - 
       การรับทอดคุณสมบัติ : - 
เงื่อนไขก่อนการท างาน : ต้องมีสิทธิ์ในการเข้าถึงเมนูบทความ 
เงื่อนไขหลังการท างาน : ไม่มี 
ขั้นตอนการท างานปกติ ผู้ดูแลระบบ ระบบ 

1. เข้าใช้งานระบบและเลือก
เมนบูทความ 

 
 
3. กรณีผู้ใช้งาน 

3.1 คลิก “เพ่ิม” 
 
 

3.3 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
 
 

 
 

2. ระบบแสดงหน้าจอเพ่ือให้
ผู้ใช้งานจัดการบทความ 

 
 

3.2 ระบบแสดงหน้าจอเพ่ิม
ข้อมูล 

 
3.4 ระบบแสดงหน้าจอเพ่ิม
ข้อมูลส าเร็จ 

 



94 

ตารางที่ ก-3 ค าอธิบายยูสเคสมอดูลบทความ (ต่อ) 

ขั้นตอนการท างานปกติ ผู้ดูแลระบบ ระบบ 
4. กรณีผู้ใช้งาน 
     4.1 คลิก “แก้ไข” 
 
 

 4.3 แก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วน 
 
 
5. กรณีผู้ใช้งาน 

5.1 คลิก “ลบ” 
 
 

5.3 คลิกยืนยันการลบข้อมูล 
 

 
6. กรณีผู้ใช้งาน 

6.1 คลิก “เผยแพร่” 
 
 

6.3 คลิกยืนยันเผยแพร่ 
 
 
7. กรณีผู้ใช้งาน 

7.1 คลิก “หยุดเผยแพร่” 
 
 

    7.3 คลิกยืนยันหยุดเผยแพร่ 

 
 

4.2 ระบบแสดงหน้าจอแก้ไข
ข้อมูล 

 
4.4 ระบบแสดงหน้าจอแก้ไข
ข้อมูลส าเร็จ 

 
 

5.2 ระบบแสดงแจ้งเตือน 
การลบ 

 
5.4 ระบบลบข้อมูลบทความ  
ออกจากฐานข้อมูล 

 
 

6.2 ระบบแสดงหน้าต่างแจ้ง
เตือนเผยแพร่ 

 
6.4 ระบบเปลี่ยนสถานะใน
ฐานข้อมูลเป็นเผยแพร่ 
 
 
7.2 ระบบแสดงหน้าต่างแจ้ง
เตือนหยุดเผยแพร่ 

 
7.4 ระบบเปลี่ยนสถานะใน
ฐานข้อมูลเป็นหยุดเผยแพร่ 
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ตารางที่ ก-3 ค าอธิบายยูสเคสมอดูลบทความ (ต่อ) 

ชื่อยูสเคส : บทความ รหัส : UC.3 ระดับความส าคัญ : กลาง 
ผู้กระท าหลัก : เจ้าหน้าที่วิทยุชุมชน ประเภทยูสเคส : ไม่มี 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและการใช้ประโยชน์ : ผู้ดูแลระบบและวิทยุชุมชน 
ค าอธิบาย : เป็นยูสเคสส าหรับจัดการบทความและข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมดของระบบ 
สิ่งกระตุ้น : ภายนอก 
ความสัมพันธ์ 
       ความเกี่ยวเนื่อง : - 
       การรวม : - 
       การขยาย : - 
       การรับทอดคุณสมบัติ : - 
เงื่อนไขก่อนการท างาน : ต้องมีสิทธิ์ในการเข้าถึงเมนูบทความ 
เงื่อนไขหลังการท างาน : ไม่มี 
ขั้นตอนการท างานปกติ เจ้าหน้าที่วิทยุชุมชน ระบบ 

1. เข้าใช้งานระบบและ
เลือกเมนูบทความ 

 
 
3. กรณีผู้ใช้งาน 

3.1 คลิก “เพ่ิม” 
 
 

3.3 ก ร อ ก ข้ อ มู ล ใ ห้
ครบถ้วน 

 
4. กรณีผู้ใช้งาน 
     4.1 คลิก “แก้ไข” 
 
 

 
 

2. ระบบแสดงหน้าจอเพ่ือให้
ผู้ใช้งานจัดการบทความ 

 
 

3.2 ระบบแสดงหน้าจอเพ่ิม
ข้อมูล 

 
3.4 ระบบแสดงหน้าจอเพ่ิม
ข้อมูลส าเร็จ 

 
 

4.2 ระบบแสดงหน้าจอแก้ไข
ข้อมูล 
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ตารางที่ ก-3 ค าอธิบายยูสเคสมอดูลบทความ (ต่อ) 

ขั้นตอนการท างานปกติ เจ้าหน้าที่วิทยุชุมชน ระบบ 
4.3 แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล ใ ห้
ครบถ้วน 

 
5. กรณีผู้ใช้งาน 

5.1 คลิก “ลบ” 
 
 

5.3 คลิกยืนยันการลบ
ข้อมูล 

 
 

 
4.4 ระบบแสดงหน้าจอแก้ไข
ข้อมูลส าเร็จ 
 
 
5.2 ระบบแสดงแจ้งเตือน 
การลบ 

 
 

5.4 ระบบลบข้อมูลบทความ  
ออกจากฐานข้อมูล 
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4. มอดูลรายการวิทยุ คือ มอดูลหลักที่ท าหน้าที่ในการจัดการรายการวิทยุทั้งหมดของระบบ 
โดยผู้ดูแลระบบสามารถเพ่ิม แก้ไข ลบ เผยแพร่ และหยุดเผยแพร่รายการวิทยุของระบบได้ แต่หากเป็น
เจ้าหน้าที่วิทยุชุมชนสามารถเพ่ิม แก้ไข และลบรายการวิทยุในส่วนของตนเองได้เท่านั้น  โดยมีค าอธิบาย
ยูสเคสดังตารางที ่ก-4 

ตารางที่ ก-4 ค าอธิบายยูสเคสมอดูลรายการวิทยุ 

ชื่อยูสเคส : รายการวิทยุ รหัส : UC.4 ระดับความส าคัญ : กลาง 
ผู้กระท าหลัก : ผู้ดูแลระบบ ประเภทยูสเคส : ไม่มี 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและการใช้ประโยชน์ : ผู้ดูแลระบบและวิทยุชุมชน 
ค าอธิบาย : เป็นยูสเคสส าหรับจัดการรายการวิทยุทั้งหมดของระบบ 
สิ่งกระตุ้น : ภายนอก 
ความสัมพันธ์ 
       ความเกี่ยวเนื่อง : - 
       การรวม : - 
       การขยาย : - 
       การรับทอดคุณสมบัติ : - 
เงื่อนไขก่อนการท างาน : ต้องมีสิทธิ์ในการเข้าถึงเมนูรายการวิทยุ 
เงื่อนไขหลังการท างาน : ไม่มี 
ขั้นตอนการท างานปกติ ผู้ดูแลระบบ ระบบ 

1. เข้าใช้งานระบบและเลือก
เมนรูายการวิทยุ 

 
 
3. กรณีผู้ใช้งาน 

3.1 คลิก “เพ่ิม” 
 
 

3.3 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
 
 

 
 

2. ระบบแสดงหน้าจอเพ่ือให้
ผู้ใช้งานจัดการรายการวิทยุ 

 
 

3.2 ระบบแสดงหน้าจอเพ่ิม
ข้อมูล 

 
3.4 ระบบแสดงหน้าจอเพ่ิม
ข้อมูลส าเร็จ 
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ตารางที่ ก-4 ค าอธิบายยูสเคสมอดูลรายการวิทยุ (ต่อ) 

ขั้นตอนการท างานปกติ ผู้ดูแลระบบ ระบบ 
4. กรณีผู้ใช้งาน 
     4.1 คลิก “แก้ไข” 
 
 

 4.3 แก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วน 
 
 
5. กรณีผู้ใช้งาน 

5.1 คลิก “ลบ” 
 
 

5.3 คลิกยืนยันการลบข้อมูล 
 

 
6. กรณีผู้ใช้งาน 

6.1 คลิก “เผยแพร่” 
 
 

6.3 คลิกยืนยันเผยแพร่ 
 
 
7. กรณีผู้ใช้งาน 

7.1 คลิก “หยุดเผยแพร่” 
 
 

    7.3 คลิกยืนยันหยุดเผยแพร่ 

 
 

4.2 ระบบแสดงหน้าจอแก้ไข
ข้อมูล 

 
4.4 ระบบแสดงหน้าจอแก้ไข
ข้อมูลส าเร็จ 

 
 

5.2 ระบบแสดงแจ้งเตือน 
การลบ 

 
5.4 ระบบลบข้อมูลรายการ
วิทยุออกจากฐานข้อมูล 

 
 

6.2 ระบบแสดงหน้าต่างแจ้ง
เตือนเผยแพร่ 

 
6.4 ระบบเปลี่ยนสถานะใน
ฐานข้อมูลเป็นเผยแพร่ 
 
 
7.2 ระบบแสดงหน้าต่างแจ้ง
เตือนหยุดเผยแพร่ 

 
7.4 ระบบเปลี่ยนสถานะใน
ฐานข้อมูลเป็นหยุดเผยแพร่ 
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ตารางที่ ก-4 ค าอธิบายยูสเคสมอดูลรายการวิทยุ (ต่อ) 

ชื่อยูสเคส : รายการวิทยุ รหัส : UC.4 ระดับความส าคัญ : กลาง 
ผู้กระท าหลัก : เจ้าหน้าที่วิทยุชุมชน ประเภทยูสเคส : ไม่มี 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและการใช้ประโยชน์ : ผู้ดูแลระบบและวิทยุชุมชน 
ค าอธิบาย : เป็นยูสเคสส าหรับจัดการรายการวิทยุทั้งหมดของระบบ 
สิ่งกระตุ้น : ภายนอก 
ความสัมพันธ์ 
       ความเกี่ยวเนื่อง : - 
       การรวม : - 
       การขยาย : - 
       การรับทอดคุณสมบัติ : - 
เงื่อนไขก่อนการท างาน : ต้องมีสิทธิ์ในการเข้าถึงเมนูรายการวิทยุ 
เงื่อนไขหลังการท างาน : ไม่มี 
ขั้นตอนการท างานปกติ เจ้าหน้าที่วิทยุชุมชน ระบบ 

1. เข้าใช้งานระบบและ
เลือกเมนูรายการวิทยุ 

 
 
3. กรณีผู้ใช้งาน 

3.1 คลิก “เพ่ิม” 
 
 

3.3 ก ร อ ก ข้ อ มู ล ใ ห้
ครบถ้วน 

 
 
4. กรณีผู้ใช้งาน 
     4.1 คลิก “แก้ไข” 
 
 

 
 

2. ระบบแสดงหน้าจอเพ่ือให้
ผู้ใช้งานจัดการรายการวิทยุ 

 
 

3.2 ระบบแสดงหน้าจอเพ่ิม
ข้อมูล 

 
 

3.4 ระบบแสดงหน้าจอเพ่ิม
ข้อมูลส าเร็จ 

 
 

4.2 ระบบแสดงหน้าจอแก้ไข
ข้อมูล 
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ตารางที่ ก-4 ค าอธิบายยูสเคสมอดูลรายการวิทยุ (ต่อ) 

ขั้นตอนการท างานปกติ เจ้าหน้าที่วิทยุชุมชน ระบบ 
4.3 แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล ใ ห้
ครบถ้วน 
 
 

5. กรณีผู้ใช้งาน 
5.1 คลิก “ลบ” 

 
 

5.3 คลิกยืนยันการลบ
ข้อมูล 

 
 

 
 

4.4 ระบบแสดงหน้าจอแก้ไข
ข้อมูลส าเร็จ 
 

 
5.2 ระบบแสดงแจ้งเตือน 
การลบ 

 
 

5.4 ระบบลบข้อมูลรายการ
วิทยุจากฐานข้อมูล 
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ภาคผนวก ข 
พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 

 

ผู้ด าเนินโครงงานได้รับผิดชอบในการพัฒนาระบบจัดรายการวิทยุออนไลน์ส าหรับสถานีวิทยุใน
ส่วนของระบบบริหารจัดการเนื้อหา โดยแบ่งออกเป็น 4 มอดูลตามขอบเขตและรายละเอียดของการ
ด าเนินโครงงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. มอดูลหมวดหมู่ คือ มอดูลส าหรับจัดการหมวดหมู่ทั้งหมดของระบบ โดยผู้ใช้งานสามารถ
เพ่ิม แก้ไข ลบ เผยแพร่ และหยุดเผยแพร่ข้อมูลหมวดหมู่ของระบบได้ ซึ่งข้อมูลหมวดหมู่จะถูกอ้างใช้ก็
ต่อเมื่อมีการสร้างรายการวิทยุแล้วเรียกใช้หมวดหมู่ เพ่ือจัดการรายการวิทยุให้เป็นระบบระเบียบและง่าย
ต่อการค้นหามากยิ่งข้ึน โดยมีรายละเอียดดังตารางที ่ข-1 

ตารางที่ ข-1 รายละเอียดของตาราง categories  

ชื่อตารางภาษาอังกฤษ categories 

ชื่อตารางภาษาไทย ตารางหมวดหมู่ 

ค าอธิบาย เก็บข้อมูลหมวดหมู่ของบทความและรายการวิทยุ 

คีย์หลัก (PK) categoryID 

ล าดับ ชื่อแอททริบิว ประเภท ขนาด รายละเอียด 

1 categoryID int 11 หมายเลขหมวดหมู่ 

2 categoryName varchar 255 ชื่อหมวดหมู่ 

3 categoryDescription text  ค าอธิบายหมวดหมู่ 

4 categoryIsPublish int 11 สถานะการเผยแพร่ 

5 categoryCreatedAt timestamp  วันที่และเวลาที่สร้างหมวดหมู่ 

6 categoryUpdatedAt timestamp  วันที่และเวลาที่แก้ไขหมวดหมู่ 

7 categoryCreatedBy int  ผู้ที่สร้างหมวดหมู่ 

8 categoryUpdatedBy int  ผู้ที่แก้ไขหมวดหมู่ 
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2. มอดูลป้ายก ากับ คือ มอดูลส าหรับจัดการป้ายก ากับทั้งหมดของระบบ โดยผู้ใช้งานสามารถ
เพ่ิม แก้ไข ลบ เผยแพร่ และหยุดเผยแพร่ข้อมูลป้ายก ากับของระบบได้ ซึ่งข้อมูลป้ายก ากับจะถูกอ้างใช้ก็
ต่อเมื่อมีการสร้างรายการวิทยุแล้วใช้เรียกป้ายก ากับ  เพ่ือจัดการรายการวิทยุให้เป็นระบบระเบียบ 
และง่ายต่อการค้นหามากยิ่งข้ึน โดยมีรายละเอียดดังตารางที ่ข-2 ตารางที่ ข-3 และตารางท่ี ข-4 

ตารางที่ ข-2 รายละเอียดของตาราง tags 

ชื่อตารางภาษาอังกฤษ tags 

ชื่อตารางภาษาไทย ตารางป้ายก ากับ 

ค าอธิบาย เก็บข้อมูลป้ายก ากับของบทความและรายการวิทยุ 

คีย์หลัก (PK) tagID 

ล าดับ ชื่อแอททริบิว ประเภท ขนาด รายละเอียด 

1 tagID int 11 หมายเลขป้ายก ากับ 

2 tagName varchar 50 ชื่อป้ายก ากับ 

3 tagIsPublish int 11 สถานะการเผยแพร่ 

4 tagCreatedAt datetime  วันที่และเวลาที่สร้างหมวดหมู่ 

ตารางที่ ข-3 รายละเอียดของตาราง tags_programs 

ชื่อตารางภาษาอังกฤษ tags_programs 

ชื่อตารางภาษาไทย ตารางป้ายก ากับที่ใช้ส าหรับรายการวิทยุ 

ค าอธิบาย เก็บข้อมูลป้ายก ากับรายการวิทยุ 

คีย์หลัก (PK) tcID 

ล าดับ ชื่อแอททริบิว ประเภท ขนาด รายละเอียด 

1 tpID int 11 หมายเลขป้ายก ากับรายการวิทยุ 

2 tp_programID int 11 หมายเลขอ้างอิงป้ายก ากับรายการวิทยุ 
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ตารางที่ ข-4 รายละเอียดของตาราง tags_contents 

ชื่อตารางภาษาอังกฤษ tags_contents 

ชื่อตารางภาษาไทย ตารางป้ายก ากับที่ใช้ส าหรับบทความ 

ค าอธิบาย เก็บข้อมูลป้ายก ากับของบทความ 

คีย์หลัก (PK) tcID 

ล าดับ ชื่อแอททริบิว ประเภท ขนาด รายละเอียด 

1 tcID int 11 หมายเลขป้ายก ากับบทความ 

2 tc_contentID int 11 หมายเลขอ้างอิงป้ายก ากับบทความ 

 
3. มอดูลบทความ คือ มอดูลส าหรับจัดการบทความทั้งหมดของระบบ โดยผู้ดูแลระบบสามารถ 

เพ่ิม แก้ไข ลบ เผยแพร่ และหยุดเผยแพร่ข้อมูลบทความของระบบได้ แต่หากเป็นเจ้าหน้าที่วิทยุชุมชน
สามารถเพ่ิม แก้ไข และลบบทความในส่วนของตนเองได้เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังตารางที ่ข-5 

ตารางที่ ข-5 รายละเอียดของตาราง contents 

ชื่อตารางภาษาอังกฤษ contents 

ชื่อตารางภาษาไทย ตารางบทความ 

ค าอธิบาย เก็บข้อมูลบทความและข่าวสารประชาสัมพันธ์ 

คีย์หลัก (PK) contentID 

ล าดับ ชื่อแอททริบิว ประเภท ขนาด รายละเอียด 

1 contentID int 11 หมายเลขบทความ 

2 contentName varchar 255 ชื่อบทความ 

3 contentDescription text  ค าอธิบายบทความ 

4 contentThumbnailURL text  พาทรูปภาพ 

5 contentIsPublish int 11 สถานะการเผยแพร่ 

6 contentPublishedAt datetime  วันที่และเวลาที่ท าการเผยแพร่ 

7 contentCreatedAt timestamp  วันที่และเวลาที่สร้างบทความ 

8 contentUpdatedAt timestamp  วันที่และเวลาที่แก้ไขบทความ 
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ตารางที่ ข-5 รายละเอียดของตาราง contents (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อแอททริบิว ประเภท ขนาด รายละเอียด 

9 contentCreatedBy int 11 ผู้ที่สร้างบทความ 

10 contentUpdatedBy int 11 ผู้ที่แก้ไขบทความ 

11 content_programID int 11 หมายเลขอ้างอิงรายการวิทยุ 

12 content_categoryID int 11 หมายเลขอ้างอิงหมวดหมู่ 

 

4. มอดูลรายการวิทยุ คือ มอดูลหลักที่ท าหน้าที่ในการจัดการรายการวิทยุทั้งหมดของระบบ 
โดยผู้ดูแลระบบสามารถเพ่ิม แก้ไข ลบ เผยแพร่ และหยุดเผยแพร่รายการวิทยุของระบบได้ แต่หากเป็น
เจ้าหน้าที่วิทยุชุมชนสามารถเพ่ิม แก้ไข และลบรายการวิทยุในส่วนของตนเองได้เท่านั้น  โดยมี
รายละเอียดดังตารางที ่ข-6 และตารางท่ี ข-7 

ตารางที่ ข-6 รายละเอียดของตาราง programs 

ชื่อตารางภาษาอังกฤษ programs 

ชื่อตารางภาษาไทย ตารางรายการวิทยุ 

ค าอธิบาย เก็บข้อมูลรายการวิทยุ 

คีย์หลัก (PK) programID 

ล าดับ ชื่อแอททริบิว ประเภท ขนาด รายละเอียด 

1 programID int 11 หมายเลขรายการวิทยุ 

2 programName varchar 255 ชื่อรายการวิทยุ 

3 programDescription text  ค าอธิบายรายการวิทยุ 

4 programThumbnailURL text  พาทรูปภาพ 

5 programIsPublish int  สถานะการเผยแพร่ 

6 programPublishedAt datetime  วันที่และเวลาที่ท าการเผยแพร่ 

7 programCreateAt timestamp  วันที่และเวลาที่สร้างรายการวิทยุ 

8 programUpdatedAt timestamp  วันที่และเวลาที่แก้ไขรายการวิทยุ 
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ตารางที่ ข-6 รายละเอียดของตาราง programs (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อแอททริบิว ประเภท ขนาด รายละเอียด 

9 programCreatedBy int 11 ผู้ที่สร้างรายการวิทยุ 

10 programUpdatedBy int 11 ผู้ที่แก้ไขรายการวิทยุ 

11 program_pcID  int 11 หมายเลขอ้างอิงรายการวิทยุ 

12 program_categoryID int 11 หมายเลขอ้างอิงหมวดหมู่ 

ตารางที่ ข-7 รายละเอียดของตาราง programs_calenders 

ชื่อตารางภาษาอังกฤษ programs_calenders 

ชื่อตารางภาษาไทย ตารางผังรายการวิทยุประจ าวัน 

ค าอธิบาย เก็บข้อมูลผังรายการวิทยุประจ าวัน 

คีย์หลัก (PK) pcID 

ล าดับ ชื่อแอททริบิว ประเภท ขนาด รายละเอียด 

1 pcID int 11 หมายเลขผังรายการวิทยุ 

2 pcDateStart date  วันที่เริ่มต้น 

3 pcDateEnd date  วันที่สิ้นสุด 

4 pcTimeStart time  เวลาเริ่มต้น 

5 pcTimeEnd time  เวลาเริ่มต้น 

6 pcMon int 1 ออกอากาศวันจันทร์ 

7 pcTue int 1 ออกอากาศวันอังคาร 

8 pcWen int 1 ออกอากาศวันพุธ 

9 pcThu int 1 ออกอากาศวันพฤหัส 

10 pcFri int 1 ออกอากาศวันศุกร์ 

11 pcSat int 1 ออกอากาศวันเสาร์ 

12 pcSun int 1 ออกอากาศวันอาทิตย์ 
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ประวัติย่อของผูด้ าเนินโครงงาน 

 

ชื่อ-สกุล   นางสาวพิรญาณ์ โพธิ์เกษม 

วัน เดือน ปี เกิด  วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2537 

สถานที่เกิด  โรงพยาบาลราชวิถี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ที่อยู ่ บ้านเลขท่ี 21 ซอยจ่าโสด แยก 9 ถนน ริมทางรถไฟสายเก่า เขต บางนา แขวง 
บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260 

โทรศัพท์  095-164-8204 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2541  อนุบาล โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2544 ประถมศึกษา โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2550 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2553 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2559 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยบูรพา 

รางวัลหรือทุนการศึกษา 

พ.ศ. 2545 ได้รับรางวัลผู้มีความประพฤติดีและช่วยเหลืองานโรงเรียน 

พ.ศ. 2549 ผู้ร่วมบรรเลงในวงดุริยางค์ของโรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 

พ.ศ. 2549 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี 

พ.ศ. 2550 เป็นดุริยางค์ของโรงเรียนสรรพาวุธวิทยาด้วยเครื่องดนตรีประเภทเบลไรล่า 
และเมโลเดียน 

ได้รับรางวัลชมเชย ประกวดวาดภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เนื่องในวัน
สุนทรภู่ 

ได้รับรางวัลที่ 3 ประกวดแต่งค าประพันธ์ หัวข้อ “คร”ู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 เนื่องในวันไหว้ครู 

ได้เข้าร่วมโครงการลูกเสือเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์เทิดไท้องค์ราชัน เนื่องใน
วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา 
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พ.ศ. 2550 ผู้มีความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ไทยของโรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 

 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโมเดลต้านเอดส์ เนื่องในกิจกรรมวัน
เอดส์โลก 

พ.ศ. 2551 นักเรียนที่ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
ประเภทงานนาฏศิลป์ไทยของโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 

พ.ศ. 2554 ได้รับรางวัลที่ 1 ประกวดแต่งค าประพันธ์หัวข้อ “ครู” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 เนื่องในวันไหว้ครู 

 


