
 
 

ระบบคลงัภาพ 

อติวฒัน ์ โตบวั* 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประจวบ วานชิชชัวาล**  

 

บทคดัย่อ 

เน่ืองด้วยในปัจจุบัน การใช้งานโซเชียลมีเดียต่างๆมีความสะดวกรวดเร็วและ

แพร่หลายมากขึ้น การนาํรูปภาพในโซเชียลมีเดียต่างๆไปใช้จึงทาํให้เกดิปัญหาการละเมิดลิขสทิธิ์

เกดิขึ้น ทาํให้เกดิปัญหาการฟ้องร้องตามมา เป็นเหตุให้นาํมาสู่การเสยีเงินค่าชดเชยและเสยีเวลา

ในการสบืสวนในช้ันศาล  

 จึงทาํให้เกิดแนวคิดในการจัดทาํระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการจัดการเกบ็ภาพที่ไม่

ละเมิดลิขสทิธิ์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเรว็และลดการละเมิดลิขสทิธิ์ การจัดทาํระบบ

คร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  

 1. การนาํระบบ Stock Photo เข้าไปแทนที่การใช้ โปรแกรมค้นหาภาพจากแหล่งอื่น

ซ่ึงเสี่ยงกบัการละเมิดลิขสทิธ ์ 

 2. พัฒนาและเพ่ิมประสทิธภิาพในการทาํงานในการใช้ค้นหารปูภาพ 

 3. จัดเกบ็รปูภาพได้อย่างเป็นระเบียบ  

 4. มีความสะดวกรวดเรว็ในการใช้งาน  

 5. สามารถหาที่มาของรปูได้ เม่ือเกดิปัญหาการละเมิดลิขสทิธิ์  

 6. ตรวจสอบการนาํเข้าของรปูภาพและการนาํออกของรปูภาพได้  

 7. เพ่ือนาํข้อมูลภาพที่ต้องการไปใช้ตัดสนิใจในการหาซ้ือภาพจากแหล่งอื่น 

 ระบบคลังภาพ แบ่งผู้ใช้ออกเป็น ผู้ใช้ทั่วไป ผู้ดูแลระบบ และผู้บริหาร ซ่ึงมีสิทธิ์ใน

การเข้าใช้ที่ต่างกันตามระดับ ซ่ึงระบบการทาํงานทั่วไปจะประกอบด้วย ระบบการจัดการข้อมูล

สมาชิก ระบบจัดการข้อมูลภาพ ระบบดาวน์โหลด ระบบอพัโหลด และระบบรายงานผล ระบบน้ี

สามารถทาํให้ปัญหาการละเมิดลิขสทิธิ์ลดน้อยลง เน่ืองจากการจัดการระบบสารสนเทศอย่างเป็น

ระบบ และถูกต้องการทาํงานจึงมีความสะดวกรวดเรว็และแก้ปัญหาได้อย่างดีเย่ียม 

 

 

 

 

    
* นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

** ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ 
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บทนาํ 

ทีม่าและความสําคญัของปัญหา 

 เน่ืองจากในปัจจุบัน การนาํเสนอข่าวสารทางสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สื่อโทรทัศน์ สื่อ

มัลติมีเดีย หรือ สื่อทางอนิเตอร์เนต็น้ัน การนาํเสนอส่วนใหญ่ จะมีรปูภาพประกอบในสื่อน้ันๆ ไม่

ว่าจะเป็นภาพน่ิงหรือภาพเคล่ือนไหว เพ่ือความสวยงาม หรือเป็นการขยายความของข่าวสาร แต่

คุณรู้หรือไม่ว่ารูปภาพเหล่าน้ันมีแหล่ง ที่มาจากไหน ใครเป็นคนถ่าย  ภาพประกอบเหล่าน้ัน มี

แหล่งที่มาจากหลายๆที่ ไม่ว่าจะเป็นจาก ช่างภาพเอง อินเตอร์เนต็ หรือแหล่งภาพตามโซเชียล

ต่างๆ ซ่ึงภาพเหล่าน้ีจะมีลิขสิทธ์ภาพเกือบทั้งน้ัน ซ่ึงเจ้าของลิขสิทธิ์อาจมีการใส่ลายนํ้า หรือ 

ลายเซน็ เพ่ือบ่งบอกว่า ภาพน้ีมีลิขสทิธิ์ คนอื่นไม่สามารถนาํเอาไปใช้ได้ แต่เม่ือรูปเหล่าน้ันอยู่ใน

ระบบโซเชียล จึงมีคนนาํไปใช้เป็นการส่วนตัว โดยทั้งที่รู้และไม่รู้  จึงทาํให้เกิดปัญหา การละเมิด

ลิขสทิธิ์ตามมา 

ฝ่ายข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  ซ่ึงมีหน้าที่ผลิตข่าว จึงจําเป็นต้องใช้

ภาพประกอบในการทาํข่าวเป็นประจาํ ซ่ึงการนาํเสนอข่าวจาํเป็นจะต้องมีความรวดเรว็ เจ้าหน้าที่

กราฟฟิคตัดต่อบางคนจึงนาํภาพจาก Google มาใช้ ซ่ึงภาพเหล่าน้ันมีลิขสิทธิ์ ทาํให้เกิดการ

ฟ้องร้องตามมากันอยู่บ่อยคร้ัง เพ่ือเป็นการหลีกเล่ียงการละเมิดลิขสิทธิ์ จึงมีโครงการที่จะทาํ

ระบบ Stock Photo สาํหรับ เจ้าหน้าที่ ททบ.5 เพ่ือต้องการลดปัญหาทางลิขสทิธิ์ อกีทั้งยังสามารถ

เพ่ิมประสทิธภิาพการทาํงานให้กบัผู้ใช้ได้มีความสะดวกรวดเรว็มากขึ้น  

 

วตัถุประสงค ์

 การนาํระบบ Stock Photo เข้าไปแทนที่การใช้ โปรแกรมค้นหาภาพจากแหล่งอื่นซึง

เสี่ยงกบัการละเมิดลิขสทิธ ์ เพือ่พัฒนาและเพ่ิมประสทิธภิาพในการทาํงานในการใช้ค้นหารูปภาพ 

และจัดเกบ็รูปภาพได้อย่างเป็นระเบียบทาํให้ค้นหาได้สะดวกรวดเรว็ สามารถหาที่มาที่ไปของรูป

ได้ เม่ือเกดิปัญหาการละเมิดลิขสทิธิ์ อกีทั้งยังสามารถนาํข้อมูลภาพต่างๆไปใช้ตัดสนิใจในการซ้ือ

ภาพจากแหล่งอื่นๆ 

 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ระบบฐานขอ้มูล 

ระบบฐานข้อมูล (Database System) คือ ระบบที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกนั

เข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆที่ชัดเจน ในระบบฐานข้อมูลจะ

ประกอบ ด้วยแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ

และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถใช้งานและดูแลรักษาป้องกนัข้อมูลเหล่าน้ีได้อย่างมีประสทิธภิาพ 
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ระบบจดัการฐานขอ้มูล (Database Management System : DBMS) 

มีหน้าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมีประสทิธิภาพ การเข้าถึงข้อมูลของ

ผู้ใช้อาจเป็นการสร้างฐานข้อมูล ถ้ามีการแก้ไขข้อมูลน้ีทุกๆ แห่งที่ข้อมูลปรากฏอยู่จะแก้ไขให้

ถูกต้องตามกนัหมดโดยอตัโนมัตด้ิวยระบบจัดการฐานข้อมูล การป้องกนัและรักษาความปลอดภัย

ให้กับข้อมูลทาํได้อย่างสะดวก การป้องกันและรักษาความปลอดภัยกับข้อมูลระบบฐานข้อมูลจะ

ให้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่าน้ัน ซ่ึงก่อให้เกดิความปลอดภัยของข้อมูลด้วย 

 

ระบบกาํหนดตําแหน่งบนโลก (Global Positioning System :GPS) 

ระบบกาํหนดตาํแหน่งบนโลกคือระบบบอกตาํแหน่งบนผิวโลกโดยอาศัยการคาํนวณ

จากสญัญานที่ส่งมาจากดาวเทยีมที่ทราบตาํแหน่งที่โคจรอยู่รอบโลก โดยมีองค์ประกอบหลักๆคือ 

1. ส่วนอวกาศ (Space segment) 

2. ส่วนสถานีควบคุม (Control segment) 

3. ส่วนผู้ใช้ (User segment) 

 

ระบบวฎัจกัรการพฒันาระบบงาน (System Development Life Cycle : SDLC) 

เป็นขั้นตอนหรือกระบวนการในการพัฒนาระบบงาน ซ่ึงมีจุดเร่ิมต้นในการทาํงานและ

จุดสิ้นสดุของการปฏบิัติงาน การพัฒนาซอฟต์แวร์ ตามปกติแล้วจะประกอบไปด้วยกลุ่มกจิกรรม 

3 ส่วนคือ 

1.การวิเคราะห์ (Analysis) 

2.การออกแบบ (Design) 

3.การนาํไปใช้ (Implementation) 

ซ่ึงกิจกรรมทั้งสามน้ีสามารถใช้งานได้ดีกับโครงการซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก ในขณะที่โครงการ

ซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ มักจาํเป็นต้องใช้แบบแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามแนวทางของ SDLC 

  

ทฤษฎีการวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ 

การออกแบบระบบ (System Design) คือ การสร้างแบบพิมพ์เขียวของระบบใหม่

ตามความต้องการในเอกสารความต้องการระบบ กาํหนดสิ่งที่จาํเป็น เช่น อินพุท เอ้าทพุ์ท ส่วน

ต่อประสานผู้ใช้ และการประมวลผล เพ่ือประกันความน่าเช่ือถือ ความถูกต้องแม่นยํา การ

บาํรงุรักษาได้ และความปลอดภัยของระบบ นอกจากน้ัน การออกแบบระบบเป็นวิธกีารออกแบบ 

และกาํหนดคุณสมบัติทางเทคนิคโดยนาํระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ เพ่ือแก้ปัญหาที่ทาํการ

วิเคราะห์มาแล้ว ขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบออกเป็น 2 ระดับคือ ขั้นต้น (Basic 
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System Analysis) ประกอบด้วย 8 ขั้นตอนและขั้นสูง (Advance System Analysis) 

ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 

 

พื้ นฐานการออกแบบ 

การออกแบบกล่าวได้ว่าเป็นคาํที่ปรากฏใช้ในแทบทุกวิชาชีพ ไม่เฉพาะในด้านศิลปะ

เท่าน้ัน การทาํอาหาร การสร้างบ้าน การตัดเยบ็เสื้อผ้า ซ่ึงเป็นเร่ืองที่ใกล้ตัวเรามากที่สดุ ผู้ผลิตก็

ต้องใช้การออกแบบมาช่วยให้งานออกมาตรงตามความต้องการในการใช้งานและมีความสวยงาม 

ซ่ึงปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบน้ันจะประกอบด้วยเง่ือนไขเบื้องต้น 2 ประการ คือ 

1. เง่ือนไขในด้านเทคนิค (Technical Condition) เง่ือนไขทางเทคนิคน้ันจะประกอบ

ไปด้วย คุณค่าในด้านการใช้สอย ความรู้ทางเทคโนโลยี 

2. เง่ือนไขทางด้านทางศิลปะ (Aesthetic Condition) มนุษย์มีสิ่งที่เรียกว่า 

สนุทรียภาพภายในตัวเอง มีความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์ 

หลักพ้ืนฐานการออกแบบ 4 ประการ 1.ความง่าย (Simplicity) 2.ความมีเอกภาพ (Unity) 3.

การเน้น (Emphasis) 4.ความสมดุลย์ (Balance) 

 

การวิเคราะหแ์ละพฒันาระบบ 

เม่ือต้องการวิเคราะห์หรือต้องการค้นหาสาเหตุแห่งปัญหาเพ่ือนาํไปสู่การพัฒนาระบบ 

จึงควรหาความสมัพันธร์ะหว่างปัญหา โดยในที่น้ีได้นาํเสนอการวิเคราะห์ ดังน้ี 

 

แผนผงักา้งปลา (Fishbone Diagram) 

หรือเรียกเป็นทางการว่า แผนผังสาเหตุและผล โดยสามารถแบ่งเป็นปัญหาต่างๆได้

ดังน้ี 

1. ด้านบุคคล ความมักง่าย ความรู้ เท่าไม่ถงึการณ ์ขาดความรู้ ขาดการฝึกอบรม 

2. ด้านกระบวนการทาํงาน งานมีกระบวนการล่าช้า และไม่มีการจัดเกบ็ข้อมมูลที่ดี 

3. ด้านเวลา เวลาการทาํงานน้อย ใช้เวลาในการค้นหาภาพนานรูปภาพไม่มีความสดใหม่ 

4. ด้านเทคโนโลยี ยังไม่มีเทคโนโลยีที่รองรับ 

 

ER Diagram 

การพัฒนาระบบงานฐานข้อมูล Application ต่างๆ ที่ต้องการการเกบ็ข้อมูลอย่างมี

ระบบ มีโครงสร้าง ดังน้ัน ER Diagram จึงใช้เพ่ือเป็นเอกสารในการสื่อสารระหว่าง นักออกแบบ

ระบบ และนักพัฒนาระบบ เพือให้สื่อสารอย่างตรงกนั และเป็นสากล 
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ภาพที ่1 ER Diagram 

 

Use Case Diagram 

คือแผนภาพที่แสดงให้เหน็ถงึการทาํงานของผู้ใช้งานในระบบ ความสมัพันธก์บัระบบ

ต่างๆ เพ่ือเล่าเร่ืองราวทั้งหมดของระบบว่าใครทาํอะไรได้บ้าง 

 

 

 

ภาพที ่2 แผนภาพ Use Case 
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ในการวิเคราะห์ระบบเชิงโครงสร้างมักจะใช้แผนภาพ DFD เป็นเคร่ืองมือแสดงทศิ

ทางการส่งผ่านข้อมูลในระบบ โดยแผนภาพ DFD ช่วยให้นักวิเคราะห์ระบบสามารถนาํไปใช้เพ่ือ

วิเคราะห์ระบบเพ่ือเพ่ิมเติมความต้องการเข้าไปใหม่ และยังสามารถนาํไปใช้เพ่ือการสื่อสารให้เกดิ

ความเข้าใจตรงกนัระหว่างนักวิเคราะห์ระบบกบัโปรแกรมเมอร์ หรือนักวิเคราะห์ระบบกบัผู้ใช้

ระบบ 

ประโยชน์ที่ได้รับจากแผนภาพ DFD 

1. เป็นแผนภาพที่ใช้สญัลักษณแ์ทนสิ่งที่ได้วิเคราะห์มา 

2. สามารถนาํเสนอความสมัพันธร์ะหว่างระบบย่อยและระบบใหญ่ ทาํให้เข้าใจถงึ

ความสมัพันธต่์างๆ ของระบบโดยรวมได้เป็นอย่างด ี

3. เป็นเคร่ืองมือที่สามารถสื่อให้เกดิความเข้าใจตรงกนัระหว่างนักวิเคราะห์ระบบ 

โปรอแกรมเมอร์ รวมถงึผู้ใช้ระบบ 

4. ทาํให้ทราบถงึข้อมูลที่ไหลไปตามกระบวนการต่างๆ 

 

 

 

ภาพที ่3 แผนภาพ DFD 
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การออกแบบและพฒันาโปรแกรม 

 

 

 

ภาพที ่4 หน้าแรก 

 

 

 

ภาพที ่5 หน้าเพ่ิมรปูภาพ 

 

 

 

ภาพที ่6 หน้าเพ่ิมรปูภาพ 
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บทสรุป 

 จากการทดสอบการนาํระบบ Stock Photo System มาทดลองใช้งาน โดยใช้งานกบั

การทาํงานประจาํวัน เม่ือได้มีการทดลองการใช้งานเสมือนการทาํงานจริง ได้ผลดังน้ี การทาํงาน

รวดเรว็ขึ้น ไม่ต้องกงัวลเกี่ยวกบัปัญหาการละเมิดลิขสทิธิ์ สามารถค้นหาภาพได้อย่างรวดเรว็ ซ่ึง

จากฟังกช่ั์นการค้นหา ทาํให้ได้ภาพที่ตรงกบัเหตุการณ์ สามารถเปล่ียนแปลงข้อมูลและการบันทกึ

ผลได้ ข้อมูลถูกจัดเกบ็เป็นหมวดหมู่ และสามารถระบุที่มาที่ไปของรปูภาพได้อย่างชัดเจน 

สามารถสรุปว่าการใช้งานในฟังก์ช่ันต่างๆ สามารถใช้งานได้อย่างดี และสามารถ

ป้องกันปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ในระดับหน่ึงซ่ึงตอบโจทย์ที่กาํหนดไว้ และคาดว่าอาจจะ

พัฒนานาํไปใช้ในหน่วยงานในลาํดับต่อไป เพ่ือเสริมสร้างประสทิธภิาพการทาํงานให้ดีขึ้น  

 

ขอ้เสนอแนะ 

ระบบรองรับการใช้งานผ่านเบราสเ์ซอร์ Internet Explorer ได้เป็นอย่างดี แต่มีการ

แสดงผลผิดพลาดบ้างในเบราสเ์ซอร์อื่นๆ ในการพัฒนาขั้นต่อไปจะมีการเพ่ิมระบบ Application 

ในการใช้งานผ่านระบบมือถือเพ่ือให้สามรถระบบุตาํแหน่ง GPS ได้อย่างแม่นยาํ มีการให้บริการ

กบัผู้ใช้ระบบภายนอก โดยเช่ือมโยงเข้าสู่ระบบตรวจสอบภาพอตัโนมัติ 
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