




I

วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 

MAEJO INFORMATION TECHNOLOGY AND INNOVATION JOURNAL

ปีที่ 1  ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม – มิถุนายน 2558

ที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำาเนียร  ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

อาจารย์ รชฏ  เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกายภาพ

บรรณาธิการ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท  สิทธิ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กองบรรณาธิการ 

ศาสตราจารย์ ดร.พจนารถ  เสมอมิตร  University of Interdisciplinary Studies, Texas, USA   

รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ  บุญเชียง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

รองศาสตราจารย์จักรภพ  วงศ์ละคร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์  อวิโรธนานนท์ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

อาจารย์ ดร.ธ ธง  พวงสุวรรณ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี

อาจารย์เสรี  ชิโนดม    มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 

อาจารย์ ดร.จักรกฤช  เตโช   มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรต ิ

อาจารย์อุทัยวรรณ  ศรีวิชัย   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร 

นางศรีกุล  นันทะชมภู   มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

นายวุฒิพล  คล้ายทิพย์   มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

นายสมชาย  อารยพิทยา   มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะกรรมการดำาเนินงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท  สิทธิ         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์  อวิโรธนานนท์ 

นางศรีกุล  นันทะชมภู         อาจารย์อุทัยวรรณ  ศรีวิชัย 

อาจารย์ ดร.จักรกฤช  เตโช         นายสุธรรม  อุมาแสงทองกุล 

นายสมชาย  อารยพิทยา         นางสาวนรากร  ทิพนี 

นางอภิณห์พร  ปิยะจันทร์

เจ้าของ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

เลขที่ 63  หมู่ที่ 4  ตำาบลหนองหาร  อำาเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  50290 

โทรศัพท์ 0-5387-8505  โทรสาร 0-5387-8505 

http://www.mitij.mju.ac.th Email: mitij@mju.ac.th

พิมพ์ที่โรงพิมพ์

สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63  หมู่ที่ 4  ตำาบลหนองหาร  อำาเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  50290 

โทรศัพท์ 0-5387-5490-6   โทรสาร 0-5387-5489



II

บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  โศภีรักข์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  สมพงษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ  บุญเชียง มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

รองศาสตราจารย์จักรภพ  วงศ์ละคร มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์  สุขะหุต มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ  พิริยะสุรวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท  สิทธิ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล  รำาไพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

อาจารย์ ดร.ปรีดา  สามงามยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

อาจารย์ ดร.มหาชาติ  อินทโชติ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุร ี

อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ  สิริประเสริฐศิลป์ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

อาจารย์ ดร.อุดมลักษณ์  ธรรมปัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

อาจารย์ ดร.สมนึก  สินธุปวน มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

อาจารย์ ดร.จักรกฤช  เตโช มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

อาจารย์ ดร.พาสน์  ปราโมกข์ชน มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

อาจารย์ ดร.ปวีณ  เขื่อนแก้ว มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

อาจารย์ ดร..ศัลยพงศ์  วิชัยดิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

นางศรีกุล นันทะชมภู มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 

นายสมชาย  อารยพิทยา นางอภิณห์พร  ปิยะจันทร์

จัดทำาโดย  

กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์  0-5387-3601 

โทรสาร  0-5387-8505  E-mail:  mitij@mju.ac.th  เว็บไซต์ www.mitij.mju.ac.th

วารสารแมโ่จเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและนวัตกรรมเป็นวารสารราย 6 เดอืน กำาหนดออกปีละ 2 ฉบับ ในเดอืนมกราคม 

และเดือนกรกฎาคมของทุกปี โดยมีการเผยแพร่ออนไลน์ (Journal Online) ในรูปวารสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีการเผยแพร่

ในรูปเล่มสำาหรับจัดส่งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีจุดประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่งานวิจัย

และบทความทางวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รวมถึงสาขาวิชาต่าง ๆ ท่ีนำาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศไป

ประยกุตใ์ช ้และดา้นอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง ให้แกอ่งคก์รทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารทัว่ประเทศ

บทความในวารสารทุกบทความได้รับการตรวจความถูกต้องทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อความ

และบทความในวารสารเป็นข้อคิดเห็นของผู้ เขียนแต่ละท่าน มิใช่เป็นความคิดเห็นของกองบรรณาธิการ  และมิใช่

ค ว ามรั บผิ ด ชอบของกองบรรณาธิ ก ารวารสารแม่ โ จ้ เ ทค โน โลยี ส ารสน เทศและนวั ตกรรม ศู นย์ เ ทค โน โลยี

ส า ร ส น เ ท ศ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม่ โ จ้  ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ไ ม่ ส ง ว น สิ ท ธิ์ คั ด ล อ ก แ ต่ ใ ห้ อ้ า ง อิ ง แ ส ด ง ท่ี ม า



III

บทบรรณาธิการ

สวัสดีครับสำาหรับการเริ่มต้น วารสารแม่ โจ้ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมฉบับนี้ เป็นฉบับ

ปฐมฤกษ์ ในการจัดทำาขึ้นมานั้น เพราะว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของบทความวิจัย บทความ

วิชาการที่มีคุณภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการเรียนการสอนและการวิจัยในระดับอุดมศึกษา ตลอดจน

การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและทันสมัยไปสู่นักวิชาชีพท่ี เกี่ ยวข้องและประชาชนท่ัวไป ซ่ึงเทคโนโลยี

สารสนเทศและนวัตกรรมต่าง ๆ ได้มีการพัฒนา มีการเปลี่ยนแปลงเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องตลอดเวลา

สุดท้ายนี้ผู้จัดทำาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมฉบับนี้ช่วยส่งเสริมสนับสนุน

ให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้สนใจสามารถนำาความรู้ความเข้าใจด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรหรือหน่วยงานที่ตนเองทำางานเพื่อก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ

บรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม



IV



วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558

1

การพัฒนาชุดฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะสำาหรับการพัฒนาเว็บไซต์วิสาหกิจชุมชน

A Development of Competency-based Training Package
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Abstarct

This research aims to develop competency-based training package for community enterprise website development. 

This has the consistency of the material to develop a training package and have been analyzed by experts. Then the 

training to community enterprise at Don Salee, Don Yai district, Bangpae amphur, Ratchaburi province. The results showed 

that the achievement of the participants after training with the training than before training with training kit. The satisfaction 

of participants per training with an average of 4.46, found a mean indicating that participants are satisfied is good. Said 

that the competency-based training package for community enterprise website development with a good performance.

Keywords: Competency , Training package , Community enterprise , Website

บทคัดย่อ

การวจิยัในครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่พฒันาชดุฝกึอบรมบนฐานสมรรถนะสำาหรบัการพฒันาเวบ็ไซต์วสิาหกจิชมุชน  โดยมกีาร

วิเคราะห์ความสอดคล้องของเนื้อหาที่นำามาพัฒนาเป็นชุดฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำามาพัฒนาเป็นชุดฝึกอบรม แล้วนำามาจัดฝึก

อบรมใหแ้กก่ลุม่วสิาหกจิชมุชนบา้นดอนสาลี ตำาบลดอนใหญ ่อำาเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุ ี ผลการวจิยัพบวา่ผูเ้ขา้อบรมมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเข้าอบรมด้วยชุดฝึกอบรมสูงกว่าก่อนเข้าอบรม การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรม มีค่า

เฉลี่ย 4.46 สรุปได้ว่าชุดฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะสำาหรับการพัฒนาเว็บไซต์วิสาหกิจชุมชนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี 

คำ�สำ�คัญ: ชุดฝึกอบรม , สมรรถนะ , วิสาหกิจชุมชน , เว็บไซต์

1. บทนำา

จากการทีป่ระเทศไทยเผชญิกบัการเปล่ียนแปลงท่ีสำาคญัในหลายบริบทเป็นท้ังโอกาสและข้อจำากดัตอ่การพฒันาประเทศ  จงึมี

การเตรียมความพรอ้มของประชากรใหส้ามารถปรบัตวัพรอ้มรบัการเปล่ียนแปลงในอนาคตและแสวงหาผลประโยชนอ์ยา่งรู้เท่าทันโลกา

ภิวัตน์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกภาคส่วน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นหลักของการพัฒนาชนบท เพื่อยกระดับรายได้ของ

คนในชนบทและการกระจายผลการพฒันาไปสู่กลุม่เปา้หมายทีย่งัดอ้ยโอกาสใหท้ัว่ถงึ  โดยมุง่ยกระดบัความสามารถของคนในชนบท 

ขยายโอกาสทางการผลิต การจา้งงาน ตลอดจนสง่เสรมิและยกระดบัคุณภาพชีวติของประชาชนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการเปลีย่นแปลง

ทางเศรษฐกจิ สรา้งความสมดลุในการพฒันาการวางแผนพฒันาประเทศและแผนปฏริปูความคดิและคณุคา่ใหมข่องสงัคมไทยทีใ่หค้วาม

สำาคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม มุ่งให้คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา รวมทั้งการใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือในการ

พฒันาให้คนมีความสขุและมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้พรอ้มทัง้ปรบัเปลีย่นวธิกีารพฒันาแบบแยกสว่น มาเป็นการบรูณาการแบบองคร์วม เพือ่

ใหเ้กดิความสมดุลระหวา่งการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม (นฤมล หลวงใจ, 2545) มุง่เนน้การสรา้งโอกาสใหก้บัผูย้ากจนและการเพิม่

รายได้ของผูย้ากจน นอกจากจะตอ้งสรา้งความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิในอตัราทีส่งูแลว้  รฐับาลจงึมนีโยบายเพือ่พฒันาในพืน้ทีเ่ปา้

หมาย คือ นโยบายพฒันาชนบท โดยเรง่การพฒันาโครงสรา้งการบรกิารพืน้ฐานในชนบทใหม้คีวามสะดวก ลดตน้ทนุในการผลติ สง่

เสรมิและเผยแพรเ่พือ่ใหเ้กษตรกรรายยอ่ยสามารถนำาเทคโนโลยใีหม ่ๆ  มาใชม้ากขึน้ การออกเอกสารสทิธิทางกฎหมาย เชน่ การออก

โฉนดทีดิ่นให้แกค่นยากจน เพือ่ใหท้ีด่นิของคนยากจนเปน็ทรพัยส์นิมคีา่มากขึน้กวา่เอกสารสทิธ์ิทีด่นิชนดิอืน่ ๆ  ทำาใหมี้การพฒันาทีดิ่น
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และสามารถใช้ที่ดินค้ำาประกันสินเชื่อเพ่ือนำาเงินมาลงทุนในด้านเกษตรกรรมได้ เป็นการสร้างความเชื่อมโยงจากการผลิตในภาค

การเกษตรไปสูด่า้นการตลาดภาคบรกิารและพฒันาสถาบันการเงนิของรัฐในชนบท ใหเ้ปน็แหลง่เงนิทนุหมนุเวียนทีม่อีตัราดอกเบีย้ต่ำา 

ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี ด้วยความเชื่อมั่นว่าสังคมไทยยังมีศักยภาพและสามารถพัฒนาข้ึนมาได้  จึงหาทางที่จะ

สร้างรายได้เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  โดยมีแนวคิดท่ีจะทำาให้ทรัพย์สินท่ีมีอยู่กลายเป็นทุนในการสร้างรายได้ให้กับประชาชน

และประเทศชาติ ทั้งนี้ต้องหาแนวทางเปลี่ยนมุมมองของคนในชุมชนให้เห็นว่าสิ่งที่ตนเองมีอยู่นั้นคือทรัพย์สินที่มีราคา สามารถเพิ่ม

รายได้หากรู้จักจัดการกับทรัพย์สินนั้นอย่างชาญฉลาด ซึ่งหมายถึง ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ทักษะฝีมือ ธรรมชาติ 

ความสงบ วิถีชีวิต พืชผลทางการเกษตรและอื่น ๆ  สิ่งเหล่านี้เป็นทุนทางสังคมของชุมชนซึ่งสามารถนำามาประยุกต์และบูรณาการ

กับภูมิปัญญาเดิม แล้วต่อยอดด้วยวิทยาการสมัยใหม่และองค์ความรู้ใหม่เพื่อให้พื้นฐานทางเศรษฐกิจของไทยแข็งแกร่ง (อิราวัฒน์ 

ชมระกา และคณะ, 2551) และสามารถดำารงอยู่ได้ในโลกแห่งอนาคต  โครงการหนึ่งตำาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และสินค้า

วิสาหกิจชุมชนเป็นหนึ่งในโครงการที่สนับสนุนการดำาเนินการในแนวทางดังกล่าว นโยบายดำาเนินงานหนึ่งตำาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เป็น

วาระแห่งชาติที่ต้องการให้ประชาชนในชนบทมีอาชีพ มีรายได้ สร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน โดยการผลิตสินค้าและบริการจาก

ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนวิถีชีวิตอันดีงามล้ำาลึกของชาวบ้านในชนบท  ปัจจุบันนี้ในหนึ่งตำาบลมี

ความหลากหลายของผลติภณัฑซ์ึง่เปน็ผลจากการทีม่กีารพฒันามาอยา่งตอ่เน่ืองของโครงการทางรฐับาลจงึไดเ้ปลีย่นชือ่เปน็ผลิตภัณฑ์

ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อให้เหมาะสมและถูกต้องตามความเป็นจริงท่ีว่าหนึ่งตำาบลไม่ได้มีผลิตภัณฑ์เพียงชนิดเดียว เป็นผลจากการ

พัฒนาและต่อยอดจากฐานของผลิตภัณฑ์เดิมและทุนของชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลด้านการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน

การที่สินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีคุณภาพแต่ไม่สามารถนำาออกมาเสนอให้เป็นท่ีรู้จักแก่ตลาดเพื่อให้ผู้บริโภครู้จักสินค้า

ได้นั้น ถือเป็นข้อจำากัดอย่างหนึ่งที่สำาคัญ  เว็บไซต์จึงถือเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่อำานวยผลในการเชื่อมต่อระหว่างชุมชนกับบุคคลทั่ว

โลก แต่ก่อนการทำาเว็บไซต์ค่อนข้างเป็นเรื่องยุ่งยาก โดยต้องซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเช่าบริการรับฝากเว็บ จ้างโปรแกรมเมอร์จัด

ทำาเวบ็ไซต์ และ จดลงทะเบยีนชือ่เวบ็ไซต ์ฯลฯ เมือ่เทคโนโลยปีจัจบุนัมคีวามทนัสมยัมากยิง่ขึน้ รวมทัง้การทีก่เูกิล้ สำานกังานสง่เสริม

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม สมาคมผูป้ระกอบการพาณชิย์อเิลก็ทรอนคิสแ์ละบริษทัเอกชนท่ีเกีย่วข้องไดร่้วมมอืกนัเพือ่หาแนวทาง

ที่เหมาะสมสำาหรับผู้ประกอบการ SMEs ของไทย  จึงได้เกิด บริการเว็บไซต์ธุรกิจไทย (Go Online) www.goonline.in.th ขึ้นมาภาย

ใต้แนวคิด “ง่าย เร็ว และฟรี” สำาหรับธุรกิจไทยทุกคน  โดยเตรียมสิ่งที่เป็นพื้นฐานในการทำาธุรกิจออนไลน์ก็คือ เว็บไซต์ฟรีตลอดชีพ 

ชื่อโดเมนตามที่ผู้ประกอบการต้องการในรูปแบบนามสกุล .in.th พร้อมทั้งอีเมล์ตามชื่อโดเมนนั้น ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา 

1 ปีและไมม่ขีอ้ผกูมดัใด ๆ  สำาหรบัผูม้เีวบ็ไซตแ์ลว้จะมบีริการตรวจสอบเว็บไซต์และโปรโมทเวบ็ไซตไ์ปยังลกูคา้ เป็นตน้  (สำานกังานสง่

เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, ม.ป.ป.) ทำาให้กลายเป็นเครื่องมือที่ทำาให้วิสาหกิจชุมชนสามารถทำาเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น  แต่ยัง

คงพบว่าสมาชกิกลุม่วสิาหกจิชุมชนไมม่คีวามรูใ้นการพฒันาเวบ็ไซตเ์นือ่งจากขาดความชำานาญดา้นคอมพวิเตอร ์หากสมาชกิวสิาหกจิ

ชมุชนไดร้บัการฝกึอบรมดว้ยชดุฝกึอบรมทีเ่หมาะสมกบัสมรรถนะของสมาชิกวสิาหกจิชมุชนยอ่มสง่ผลให้กลุม่วสิาหกจิชมุชนสามารถจดั

ทำาเว็บไซต์ด้วยบริการเว็บไซต์ธุรกิจไทย Go Online โดยฐานสมรรถนะ หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติ (Performance) ภาย

ใต้เงื่อนไข (Condition) โดยใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่ระบุไว้ ให้ได้มาตรฐาน (Standard) ตามเกณฑ์การปฏิบัติ (Performance 

Criteria) และมีหลักฐานการปฏิบัติ (Evidence) ให้ประเมินผลและตรวจสอบได้ สมรรถนะเน้นไปที่ความสามารถในการทำางานหรือ

การประกอบอาชพีเปน็สำาคญั  ซึง่ในการทำางานหรอืการประกอบอาชพีนัน้ตอ้งใชค้วามสามารถทีม่อียูใ่นตวับคุคลเพือ่จะทำาภารกจิของ

งานนั้น ถ้าบุคคลใดมีความสามารถในการทำางานได้ เรียกว่า เป็นคนที่มีสมรรถนะในการทำางาน และในทางตรงข้ามถ้าบุคคลใดไม่

สามารถทำางานไดก้เ็รียกวา่เป็นคนไมม่สีมรรถนะ การสรา้งเสริมให้คนมคีวามสามารถในการทำางานเป็นการสร้างสมรรถนะใหเ้กดิขึน้ใน

ตวับคุคล (กฤษมนัต์ วฒันาณรงค,์ 2557) รวมถงึการฝกึอบรมคนใหม้สีมรรถนะสำาหรบัการทำางานจงึเปน็สาระสำาคญัทีจ่ะทำาใหส้นิคา้

จากวสิาหกจิชุมชนเปน็ทีรู่จั้กในระดบัชาตแิละนานาชาติได ้ งานวจิยันีมุ้ง่หวงัเพือ่พฒันาชุดฝกึอบรมบนฐานสมรรถนะสำาหรับการพฒันา

เว็บไซตแ์กว่สิาหกจิชมุชนใหม้แีหลง่เรยีนรูใ้นการพฒันาเว็บไซตว์สิาหกจิชุมชนของตนเอง ซ่ึงจะเป็นการพฒันาสูชุ่มชนแบบย่ังยนืไดต้อ่ไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1  เพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะสำาหรับการพัฒนาเว็บไซต์วิสาหกิจชุมชน

2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เข้าอบรมก่อนและหลังเข้าอบรมด้วยชุดฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะ

สำาหรับการพัฒนาเว็บไซต์วิสาหกิจชุมชน

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะสำาหรับการพัฒนาเว็บไซต์วิสาหกิจชุมชน
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3. วิธีดำาเนินการวิจัย

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร คือ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนสาลี ตำาบลดอนใหญ่ อำาเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี จำานวน 30 ท่าน

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้

3.2.1 แบบประเมินความสอดคล้องของเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำามาพัฒนาเป็นเนื้อหาในการพัฒนาชุดฝึกอบรมบน

ฐานสมรรถนะสำาหรับการพัฒนาเว็บไซต์วิสาหกิจชุมชน 

3.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเข้าอบรมและหลังเข้าอบรม เพื่อทดสอบความรู้ของผู้เข้าอบรม โดย

แบบทดสอบจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเว็บไซต์และการพัฒนาเว็บไซต์

3.2.3 แบบประเมินความพึงพอใจชุดฝึกอบรม เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อชุดฝึกอบรมบนฐาน

สมรรถนะสำาหรับการพัฒนาเว็บไซต์วิสาหกิจชุมชน

3.3 วิธีการวิจัย

การวิจัยเพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะสำาหรับการพัฒนาเว็บไซต์วิสาหกิจชุมชน ได้แบ่งขั้นตอนในการวิจัยดังนี้

การศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล  โดยดำาเนินการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลจากทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับการพัฒนาเว็บไซต์และการออกแบบชุดฝึกอบรมเพื่อนำามากำาหนดเป็นหัวข้อเนื้อหาในชุดฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะสำาหรับ

การพัฒนาเว็บไซต์วิสาหกิจชุมชน  โดยจัดทำาเป็นแบบประเมินความสอดคล้องของเนื้อหาในชุดฝึกอบรมเพื่อส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ 

จำานวน 5 ท่าน ดำาเนินการประเมินความสอดคล้องของเนื้อหาในชุดฝึกอบรม (วิยะดา วชิราภากร, 2547) ด้วยค่าดัชนีความ

สอดคล้อง (IOC : Item Object Congruence Index) มีค่าระดับ 3 ค่า  โดยให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินตามค่าระดับคะแนนดังนี้

  1    หมายถึง   เหมาะสมในการนำามาจัดทำาเป็นเนื้อหาในชุดฝึกอบรม 

0   หมายถึง   ไม่แน่ใจในการนำามาจัดทำาเป็นเนื้อหาในชุดฝึกอบรม 

-1    หมายถึง   ไม่เหมาะสมในการนำามาจัดทำาเป็นเนื้อหาในชุดฝึกอบรม

จ า ก ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม ส อ ดค ล้ อ ง ด้ า น เ นื้ อ ห า โ ด ย ผู้ เ ชี่ ย ว ช าญทั้ ง  5  ท่ า น  ที่ มี ค่ า ดั ช นี ค ว า ม

สอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป จะนำาหัวข้อเนื้อหาส่วนนั้นมาจัดทำาเป็นหัวข้อเนื้อหาในการพัฒนาชุดฝึกอบรมบนฐาน

สมรรถนะ ด้วยการใช้บริการเว็บไซต์ธุรกิจไทย (Go Online) เพื่อนำามาพัฒนาเป็นชุดฝึกอบรมในรูปแบบเอกสาร

ประกอบการฝึกอบรมที่เป็นเล่มและเนื้อหาที่เป็นไฟล์พีดีเอฟ (PDF : Portable Document Format)   

จากนั้นจะจัดฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะสำาหรับการพัฒนาเว็บไซต์วิสาหกิจชุมชน จัดฝึกอบรมเชิงบรรยาย 

สาธิตและฝึกปฏิบัติจริง โดยวิธีการแบบกลุ่มร่วม จากกลุ่มตัวอย่างจำานวน 30 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเป็นบุคคลที่

เป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนสาลี ตำาบลดอนใหญ่ อำาเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  ในการอบรมจะมีวิทยากรบรรยายและ

สาธิตเนื้อหา และให้ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติจริงโดยจัดให้มีผู้ช่วยวิทยากรซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา ในการดูแลและช่วยเหลือผู้เข้าอบรม  และทำาการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เข้าอบรมได้จัดทำาแบบทดสอบ

การเรียนรู้ก่อนเข้าอบรมและหลังเข้าอบรม เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (สุพรรณิกา เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์, 2549)  โดยก่อนเข้าอบรม

ผู้เข้าอบรมจะทำาแบบทดสอบจำานวน 10 ข้อ เมื่อทำาแบบทดสอบก่อนเข้าอบรมเสร็จแล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนการอบรม หลังจากอบรม

เสร็จเรียบร้อยจะทำาแบบทสอบหลังเข้าอบรมอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะมีข้อคำาถามเช่นเดียวกับแบบทดสอบก่อนเข้าอบรมแต่มีการสลับลำาดับ

ข้อจำานวน 10 ข้อ จากนั้นจะนำาแบบทดสอบมาตรวจสอบความถูกต้องและประเมินผลเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เข้าอบรม 

และทำาการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะจากการทำาแบบสอบถามความพึงพอใจชุดฝึก

อบรม เพื่อนำาไปให้ผู้เข้าอบรมประเมินความพึงพอใจชุดฝึกอบรมที่ใช้หลังจากผู้เข้าอบรมได้รับการอบรมด้วยชุดฝึกอบรมที่ได้พัฒนา

ขึ้นแล้ว แสดงดังภาพที่ 6 จากนั้นจึงนำาข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล, 2556)

4. ผลการวิจัย

 การพัฒนาชุดฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะสำาหรับการพัฒนาเว็บไซต์วิสาหกิจชุมชน จากผลการประเมิน

ความสอดคล้องด้านเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป จะนำาหัวข้อ

เน้ือหาส่วนนั้นมาจัดทำาเป็นหัวข้อเนื้อหาในการพัฒนาชุดฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะ ด้วยการใช้บริการเว็บไซต์ธุรกิจ

ไทย  แสดงตัวอย่างชุดฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะสำาหรับการพัฒนาเว็บไซต์วิสาหกิจชุมชน ดังภาพที่ 1 ถึงภาพที่ 3
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ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างการใส่เนื้อหาที่เป็นข้อความ

ภาพที่ 2 แสดงตัวอย่างการใส่รูปลงในหน้าเว็บไซต์

ภาพที่ 3 แสดงตัวอย่างการใส่วีดีโอหรือเพลงลงในเว็บไซต์
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 จ า ก นั้ น จั ด ใ ห้ มี ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ใ ห้ กั บ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง จำ า น ว น  3 0  ค น  ด้ ว ย ชุ ด ฝึ ก อ บ ร ม บ น ฐ า น

ส ม ร ร ถ น ะ สำ า ห รั บ ก า ร พั ฒ น า เ ว็ บ ไ ซ ต์ วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น ท่ี พั ฒ น า ข้ึ น  แ ส ด ง ดั ง ภ า พ ท่ี  4  แ ล ะ ภ า พ ที่  5 

ภาพที่ 4 แสดงตัวอย่างการจัดฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะสำาหรับการพัฒนาเว็บไซต์วิสาหกิจชุมชน

 

ภาพที่ 5 แสดงตัวอย่างการฝึกปฏิบัติจริงของผู้เข้าอบรมด้วยชุดฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะสำาหรับการพัฒนาเว็บไซต์วิสาหกิจ

ชุมชน

เ ม่ือกลุ่มตัวอย่างได้ ฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะสำาหรับการพัฒนาเว็บไซต์วิสาหกิจชุมชนแล้ว 

จะทำาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เ ข้าอบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะสำาหรับการพัฒนา

เว็บไซต์วิสาหกิจชุมชน  โดยใช้แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังเข้าอบรม แสดงดังภาพที่ 6 ผลการเปรียบเทียบผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนมีจำานวนผู้เข้าอบรมที่สามารถตอบได้ถูกต้องเพิ่มขึ้นหลังจากได้ผ่านการอบรม แสดงดังภาพที่ 7



วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558

6

ภาพที่ 6 แสดงตัวอย่างภาพการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เข้าอบรมจากการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมบนฐาน

สมรรถนะสำาหรับการพัฒนาเว็บไซต์วิสาหกิจชุมชน

ภาพที่ 7 แสดงผลการเปรียบเทียบจำานวนผู้เข้าอบรมที่ตอบได้ถูกต้องเป็นรายข้อ

จากนั้นกลุ่มตัวอย่างจะทำาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะสำาหรับการพัฒนา

เว็บไซต์วิสาหกิจชุมชนในด้านความรู้ความเข้าใจ และด้านการใช้งาน ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรม

บนฐานสมรรถนะสำาหรับการพัฒนาเว็บไซต์วิสาหกิจชุมชน  ผลประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรม ด้าน

ความรู้ความเข้าใจ ค่าเฉลี่ย 4.49 ด้านการใช้งานมีค่าเฉลี่ย 4.43  มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี  สรุปผลประเมินระดับความพึง

พอใจของผู้เข้าอบรมต่อชุดฝึกอบรมทั้ง 2 ด้าน สรุปได้ว่าผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ย 4.46  สามารถ

กล่าวได้ว่าชุดฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะสำาหรับการพัฒนาเว็บไซต์วิสาหกิจชุมชนมีประสิทธิภาพในระดับดี แสดงดังภาพท่ี 8
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ภาพที่ 8 แสดงผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรม

5. สรุปผล

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาชุดฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะสำาหรับการพัฒนาเว็บไซต์วิสาหกิจชุมชน  โดยมีการ

วิเคราะห์ความสอดคล้องของเนื้อหาที่นำามาพัฒนาเป็นชุดฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 คน เพื่อนำามาพัฒนาเป็นชุดฝึก

อบรมบนฐานสมรรถนะที่เหมาะสมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และได้นำามาจัดฝึกอบรมเชิงบรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติจริงให้แก่กลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนบ้านดอนสาลี ตำาบลดอนใหญ่ อำาเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี จำานวน 30 คน  ผลการวิจัยพบว่าผลการเปรียบ

เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เข้าอบรมก่อนและหลังเข้าอบรมด้วยชุดฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะสำาหรับการพัฒนาเว็บไซต์

วิสาหกิจชุมชน หลังเข้าอบรมสูงกว่าก่อนเข้าอบรม  และพบว่าผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมที่มีต่อชุดฝึก

อบรมด้านความรู้ความเข้าใจมีค่าเฉล่ีย 4.49 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.53  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม

ท่ีมีต่อชุดฝึกอบรมด้านการใช้งานมีค่าเฉล่ีย 4.43 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51   สรุปผลการประเมินท้ัง 2 ด้านมีค่า

เฉลี่ย 4.46 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57  แสดงว่าชุดฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะสำาหรับการพัฒนาเว็บไซต์วิสาหกิจชุมชน

มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี  ดังนั้นในการดำาเนินการวิจัยในครั้งนี้จึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำาหนดไว้ คือ ได้ชุดฝึกอบรม

บนฐานสมรรถนะสำาหรับการพัฒนาเว็บไซต์วิสาหกิจชุมชนท่ีคำานึงถึงสมรรถนะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และช่วยพัฒนาความรู้ 

ความเข้าใจและการนำาไปใช้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งผลให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะ

สำาหรับการพัฒนาเว็บไซต์วิสาหกิจชุมชน โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถพัฒนาเว็บไซต์สำาหรับสินค้าวิสาหกิจชุมชนด้วยตนเองได้
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6. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนสาลี อำาเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ที่ ให้ ข้อมูลเพื่อประกอบ
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Abstract

 The purposes of this research are to construct and validate development of electronics lesson about 

using Google Apps. for Education Innovation. The instrument used to a electronics Lesson instruction program 

on the topic of Google Apps. for Education Innovation;to compare students’ learning achievement before and 

after learning and to study the students’ satisfaction with the electronics Lesson. The sample comprised 30 stu-

dents, sampling by using purpose are applied to this research. The scores from these electronics lesson about 

using Google Apps. For education innovation. The efficiency of electronics Lesson instruction at 81.59/85.44. 

The post-learning score higher than their pre-learning score is significantly statistics at .05 level; and satisfac-

tion of the students with learning from the computer assisted instruction program was at the “execellence” level.

Keywords: Instructional Media , Computer-assisted instruction , Google Apps. , Application Software

บทคัดย่อ

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง การใช้นวัตกรรม Google Apps. for 

Education สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ แบบทดสอบก่อนเรียน

และหลงัเรยีน รวมทัง้แบบประเมินความพงึพอใจของนกัศึกษาทีม่ีตอ่บทเรยีนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง การใชน้วัตกรรม Google 

Apps. for Education นำาไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจำานวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) 

ผลการวจิยัสรปุวา่ บทเรยีนอเิลก็ทรอนกิสท่ี์ผูว้จิยัไดพ้ฒันาขึน้มามปีระสทิธภิาพ 81.37/85.44 เมือ่นำาคะแนนกอ่นเรยีนและหลงัเรยีน

มาเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยการทดสอบ t-test พบว่าผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่เรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สูงขึ้น

อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และนกัศกึษามคึวามพงึพอใจตอ่การเรยีนดว้ยบทเรยีนอเิลก็ทรอนกิสใ์นภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก

คำ�สำ�คัญ: สื่อการสอน , คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน , กูเกิลแอปส์ , โปรแกรมประยุกต์

1. บทนำา

พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 ไดก้ำาหนดเปา้หมายไวว้า่ ในอนาคตคนไทยทกุคนจะไดรั้บการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

อยา่งน้อย 12 ป ีและจะมคีวามสามารถในทกัษะกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเองทำาให้สามารถพฒันาตนเองได้อยา่งตอ่เนือ่งตลอดชวีติ  

โดยในหมวด 9 วา่ดว้ยเทคโนโลยเีพือ่การศกึษาไดก้ำาหนดบทบาทของรัฐในการจดัสรรโครงสร้างพืน้ฐานท่ีจำาเป็นตอ่การใชเ้ทคโนโลยี

เพื่อการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทุกประเภท  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) (กรมวิชาการ, 2545) จึงมุ่งการเสริมสร้างขีดความสามารถจากรากฐานของสังคมให้เข้ม

แข็งและรู้เท่าทันโลก และมีการจัดทำาแผนพัฒนาสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคมเพื่อการพัฒนาคนและสังคม 

(พ.ศ. 2542-2551) ขึ้นเพื่อกำาหนดทิศทางในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนการพัฒนาระบบสื่อสารมวลชน 

(ใจทิพย์ ณ สงขลา, 2550) เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง
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จากการวางนโยบายและแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารดงักลา่ว ผนวกกบัวสิยัทัศนด์า้นการศกึษาของประเทศที่

มุง่สรา้งสรรค์สงัคมแห่งความรูผ้า่นกระบวนการเรยีนรูต้ลอดชีวติ  จงึเหน็ไดชั้ดวา่ประเทศไทยไดม้กีารเตรียมความพร้อมและไดด้ำาเนนิ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสารเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วอย่างจริงจังและ ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ

การสื่อสารมีความก้าวหน้าครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่และสามารถเชื่อมโยงกันได้ทั่วโลก  ในการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบก็ได้

นำาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นทางเลือกหรือเป็นการเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับผู้

เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่และทุกเวลา (วิทยา เรืองพรวิสุทธิ์, 2542)   ดังนั้น e-learning ก็จะยิ่งทวีบทบาทสำาคัญ

มากขึ้นในวงการศึกษาของไทย และจะสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบต่อไป  เพราะปัจจุบัน

นี้การใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยแพร่หลายมากขึ้น เพราะค่าใช้จ่ายถูกลง  การที่คนไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศมาก

ขึ้น นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีในการที่จะนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยถ่ายทอดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพของประชาชนไทย

นอกจากนี้ยังมีระบบติดตามบันทึกข้อมูลของผู้เรียน เช่น เวลาเข้าเรียน, คะแนนเก็บ, คะแนนสอบ  ดังนั้นผู้เรียน

สามารถตรวจสอบตัวเองได้ตลอดเวลา ส่วนทางด้านผู้สอนก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของผู้เรียนได้อย่างละเอียดตาม

ความต้องการ การเรียนแบบ e-learning นั้นมีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทั้ง แบบเป็นกลุ่มและรายบุคคล

สามารถรวมคะแนนและ แสดงผลการเรียน ให้สะท้อนกลับ อย่างทันทีทันใด ผ่านระบบเครือข่ายได้ (กิดานันท์ มะลิทอง, 

2554) ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนเกือบทั้งโลกได้อย่างกว้างขวาง 

ทำาให้การติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ผ่านส่ือทางไกลทำาได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมเกือบทุกพื้นท่ีใน

โลก ซึ่งทำาให้เกิดความสะดวกรวดเร็วโดยติดต่อระบบสายใยแก้วนำาแสงและระบบสื่อสารดาวเทียม  การศึกษานับว่าเป็นการได้รับ

ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล สืบค้นตำารา เอกสารงานวิจัยต่างๆ การเรียนการสอน

ทางไกล การประชุม และการฝึกอบรมทางไกลซึ่งสามารถทำาได้สะดวก โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ เรียกว่า อินเทอร์เน็ต 

จากความสำาคัญที่กล่าวมา ทำาให้ผู้วิจัยมีความสนใจว่า การใช้เทคโนโลยีบทเรียนออนไลน์จะช่วยสนับสนุนการเรียน

การสอนให้เกิดประสิทธิภาพ โดยคำานึงถึงเทคนิคและวิธีการท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียน และสามารถตอบสนองความ

แตกต่างระหว่างบุคคลได้ดี สำาหรับใช้เป็นส่ือการเรียนด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรมในการเรียน

การสอน ให้ส่ิงเร้าด้วยข้อคำาถามเพ่ือให้ผู้เรียนตอบสนอง มีการเสริมแรงต่อการตอบสนองที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความ

กระตือรือร้นสนใจที่จะเรียนต่อไปผู้เรียนใช้บทเรียนซ้ำากี่คร้ังก็ได้ตามความสามารถและความสนใจเป็นหลัก (กิตติ ภักดีวัฒนะ

กุล และจำาลอง ครูอุตสาหะ, 2546) โดยอาศัยศักยภาพของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยประยุกต์ใช้เพื่อเป็นเครื่องช่วยแก้

ปัญหาการเรียนการสอน ช่วยสร้างแรงจูงใจให้บทเรียนมีความน่าสนใจย่ิงข้ึน   ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการที่ จะสร้าง

บทเรียนออนไลน์โดยใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ืองการใช้นวัตกรรม Google Apps. for Educa-

tion สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  นอกจากนี้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ยังสามารถตอบสนองความแตกต่างด้านความสามารถ

ในการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถใช้เวลาว่างในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ และเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจทั่วไปอีกด้วย

2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การใช้นวัตกรรม Google Apps. for Education สำาหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี

2. เพื่อเปรียบเทียบ คะแนนหลังเรียนและก่อนเรียนของนักศึกษา ก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การใช้

นวัตกรรม Google Apps. for Education

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การใช้นวัตกรรม Google Apps. for Educa-

tion สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

3. สมมติฐานการวิจัย

1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การใช้นวัตกรรม Google Apps. for Education สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80



วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558

11

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การใช้นวัตกรรม Google Apps. for 

Education สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การใช้นวัตกรรม Google Apps. for Education 

สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี อยู่ในระดับมาก

4. ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ทำาให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้ศึกษาการใช้งานนวัตกรรม Google Apps. for Education ในรูปแบบของบท

เรียนอิเล็กทรอนิกส์ 

2. ทำาให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทราบถึงพัฒนาการของตนเองในการใช้งานบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การใช้งาน

นวัตกรรม Google Apps. for Education

5.วิธีดำาเนินการวิจัย

    5.1 ขอบเขตที่ใช้ในการวิจัย 

  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยสุ่ม

จากนั ก ศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ ของมหาวิทยาลั ยที่ ล งนามความร่ วมมื อ

กับบริษัท Google และนำานวัตกรรม Google Apps. for Education มาใช้ในการเรียนการสอน ในปี

การศึกษา 2/2556 จำานวน 30 คน จำาแนกเป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ถึงช้ันปีท่ี 4 จำานวนช้ันปีละ 10 คน 

 เนื้อหาการวิจัย คือการใช้นวัตกรรม Google Apps. for Education สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

  5.2 ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา คือ

1. ตัวจัดกระทำา คือ การเรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การใช้นวัตกรรม Google Apps. for Edu-

cation สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตัวจัดกระทำา คือ  1) ประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 

เรื่อง การใช้นวัตกรรม Google Apps. for Education สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  2) ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษา  3) ความพึงพอใจของนักศึกษา

2. เครื่องมือวิจัย (Research instrument):  แบบสอบถามความพึงพอใจ (Questionnaire) และบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์  และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

3. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) : การวิเคราะห์ข้อมูลสำาหรับการวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์โดยใช้แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ (Questionnaire)  และการคำานวณผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน

  5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

  อาจารย์ผู้สอนเก็บรวมรวบข้อมูลจากนักศึกษาที่เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างจำานวน 30 คน ที่ศึกษาชั้นปีที่ 2-4 สุ่มเลือกมา

ชั้นปีละ 10 คน ประจำาภาคการศึกษา 2/2556  โดยทำาการเก็บข้อมูลก่อนเรียนและหลังเรียน โดยมีรายละเอียดขั้นตอนในการ

ดำาเนินงานและการเก็บข้อมูลดังนี้

1) ผู้สอนได้ให้คำาแนะนำาและอธิบายขั้นตอนในการใช้งานและเงื่อนไขต่างๆ ในการใช้บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในห้องเรียนแก่นักศึกษา

2) นักศึกษาทำาแบบฝึกหัดก่อนเรียน ซึ่งเป็นข้อสอบปรนัย จำานวน 10 ข้อ

3) หลังจากจบการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้วให้นักศึกษาทำาแบบทดสอบหลังเรียนซึ่งเป็น
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แบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน

4) แจกแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อให้นักศึกษาประเมินคุณภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

6. ผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 

 จากการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การใช้นวัตกรรม Google Apps. for Education สำาหรับ

นั ก ศึกษาระดับปริญญาตรี  ตาม เกณฑ์ 80/80 ที่ พัฒนาขึ้ น พบว่ า มีประสิทธิ ภาพ เท่ ากั บ 81 .37/85 .44

2 .  ผ ล ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ผ ล สั ม ฤ ท ธ์ิ ท า ง ก า ร เ รี ย น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ก่ อ น เ รี ย น  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การ

ใช้นวัตกรรม Google Apps. for Education สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยนำา

คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลัง เรียนมาทดสอบความแตกต่างโดยใช้ t - test dependent ได้ผลดังตารางท่ี 1

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

คะแนน จำานวนผู้เรียน X S.D. t-test

ก่อนเรียน 30 8.137 0.63 7.01*

หลังเรียน 30 8.544 2.55

 * มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05, df = 29

จากการวิจัยในครั้งนี้ได้ตั้งสมมติฐานไว้ว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 

เรื่องการใช้นวัตกรรม Google Apps. for Education สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสูงกว่าก่อนเรียน จากตารางที่ 1 

พบว่า คะแนนเฉล่ียก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 8.137 ส่วนคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 8.544 เมื่อนำาค่าเฉลี่ยของคะแนนไป

ทดสอบความแตกต่างโดยใช้ t-test dependent ได้ว่า t มีค่าเท่ากับ 7.01 ส่วนค่า t จากการเปิดตาราง โดยที่ df = 29 ที่

ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ .05 (t-tailed = 1.729) ดังนั้นค่า t จากการคำานวณสูงกว่าค่า t จากการเปิดตารางสรุปได้ว่า

คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นั่น

คือบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ช่วยทำาให้คะแนนเฉล่ียจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียน

3. ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอบทเรยีนอเิลก็ทรอนกิส ์ในการประเมนิความพงึพอใจของนกัศกึษาท่ีมีต่อ

บทเรยีนอิเลก็ทรอนกิสโ์ดยมกีารวดัความพงึพอใจเปน็ 5 ระดับ คือ 5 คอืมากทีส่ดุ 4 คอืมาก 3 คอืปานกลาง 2 คอืนอ้ย และ 1 คอืน้อยท่ีสุด  

ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจทีม่ตีอ่บทเรยีนอเิลก็ทรอนกิสแ์สดงดงัตารางที ่2   โดยพบวา่นกัศกึษามคีวามพงึพอใจตอ่การเรยีนดว้ยบท

เรยีนอิเลก็ทรอนกิสเ์รือ่ง การใชน้วตักรรม Google Apps. for Education สำาหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนภาพรวมอยูใ่นระดับมากทีส่ดุ

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ควมพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียด X S.D.

1. การประเมินด้านความต้องการในการใช้ระบบ (Functional Requirement Test)

1.1  ความสามารถของระบบในด้านจัดการข้อมูลผู้ใช้ 4.62 0.62

1.2  ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูลบทเรียน 4.39 0.41

1.3  ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูลแบบทดสอบ 4.38 0.41
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1.4  ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูลประชาสัมพันธ์ 4.76 0.46

1.5  ความสามารถของระบบในด้านการคำานวณคะแนนจากการทำาแบบทดสอบ 4.61 0.61

1.6  ความสามารถของระบบในด้านการแสดงรายงานและการออกรายงาน 4.60 0.47

ค่าเฉลี่ยรวม 4.56 0.47

2. การประเมินด้านประสิทธิภาพการทำางานของระบบ (Functional Test)

2.1  ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลนำาเข้า 4.53 0.50

2.2  ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูล 4.65 0.47

2.3  ความถูกต้องในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล 4.58 0.43

2.4  ความถูกต้องในการลบข้อมูล 4.85 0.52

2.5  ความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลในระบบ 4.57 0.47

2.6  ความถูกต้องของผลลัพธ์ในรูปแบบรายงาน 4.36 0.37

2.7  ความรวดเร็วในการประมวลผล 4.13 0.39

2.8  ความน่าเชื่อถือได้ของระบบ 4.22 0.12

2.9  ความครอบคลุมของระบบที่พัฒนากับระบบงานจริง 4.62 0.47

ค่าเฉลี่ยรวม 4.50 0.41

3. การประเมินด้านลักษณะการออกแบบระบบ (Usability Test)

3.1  ความง่ายต่อการใช้งาน 4.74 0.47

3.2  ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดและตัวอักษรบนจอภาพ 4.60 0.50

3.3  ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของตัวอักษรบนจอภาพ 4.82 0.34

3.4  ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพ 4.57 0.50

3.5  ความเหมาะสมในการใช้ข้อความเพื่ออธิบายสื่อความหมาย 4.42 0.53

3.6  ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพในการสื่อความหมาย 4.76 0.46

3.7  ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบจอภาพ 4.87 0.42

3.8  ความเหมาะสมของสื่อวีดีโอ 4.38 0.33

3.9  ความเหมาะสมในการวางตำาแหน่งของส่วนประกอบบนจอภาพ 4.62 0.41

3.10  คำาศัพท์ที่ใช้มีความคุ้นเคยและสามารถปฏิบัติตามได้โดยง่าย 4.47 0.43

ค่าเฉลี่ยรวม 4.63 0.44

4. การประเมินด้านความปลอดภัยของระบบ (Security Test)

4.1  การกำาหนดรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านในการตรวจสอบผู้เข้าใช้ระบบ 4.06 0.38

4.2  การตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการใช้งานของผู้ใช้ระบบในระดับต่าง ๆ 4.39 0.37

4.3  การควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิ์ผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง 4.13 0.42

4.4  การป้องกันการล้มเหลวของข้อมูลในระบบ 4.10 0.40

ค่าเฉลี่ยรวม 4.17 0.39
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ผลการประเมนิประสทิธภิาพการทำางานของระบบในแตล่ะดา้น โดยคำานวณจากผูป้ระเมนิทัง้สิน้ 30 คน พบวา่ประสทิธภิาพ

การทำางานของระบบด้าน Functional Requirement Test  ได้แก่ ความสามารถของระบบในด้านจัดการข้อมูลผู้ใช้  ความสามารถ

ของระบบในด้านการจัดการข้อมูลบทเรียน  ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูลแบบทดสอบ  ความสามารถของระบบใน

ดา้นการจดัการขอ้มลูประชาสมัพนัธ ์ ความสามารถของระบบในดา้นการคำานวณคะแนนจากการทำาแบบทดสอบ  และความสามารถ

ของระบบในด้านการแสดงรายงานและออกรายงาน มีค่าเฉลี่ย 4.56 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก  การ

ประเมินระบบด้าน Functional Test ได้แก่ ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลนำาเข้า ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูล ความถูกต้อง

ในการปรบัปรงุแกไ้ขขอ้มลู ความถกูตอ้งในการลบข้อมลู ความถกูตอ้งของผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการประมวลผลในระบบ ความถกูตอ้งของ

ผลลัพธใ์นรปูแบบรายงาน ความรวดเรว็ในการประมวลผล ความนา่เช่ือถอืไดข้องระบบ และความครอบคลมุของระบบ มคีา่เฉล่ีย 4.50 

และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.41 ซึง่อยูใ่นระดบัดมีาก  การประเมนิระบบด้าน Usability Test ไดแ้ก ่ความงา่ยตอ่การใชง้าน ความ

เหมาะสมในการเลอืกใชช้นดิตวัอกัษรบนจอภาพ ความเหมาะสมในการเลอืกใชข้นาดของตวัอกัษรบนจอภาพ ความเหมาะสมในการใช้

สขีองตวัอกัษรและรปูภาพ ความเหมาะสมในการใชข้อ้ความเพือ่อธิบายสือ่ความหมาย ความเหมาะสมในการใชสั้ญลกัษณห์รอืรปูภาพ

ในการสื่อความหมาย ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบจอภาพ ความเหมาะสมของสื่อวีดีโอ ความเหมาะสมในการวาง

ตำาแหนง่ของสว่นประกอบบนจอภาพ และคำาศพัทท์ีใ่ชม้คีวามคุน้เคยและสามารถปฏบิตัติามไดโ้ดยงา่ย มคีา่เฉลีย่ 4.63 และสว่นเบ่ียง

เบนมาตรฐาน 0.44 ซึง่อยูใ่นระดบัดมีาก  การประเมนิระบบดา้น Security Test ไดแ้ก ่การกำาหนดรหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นในการตรวจ

สอบผูเ้ขา้ใชร้ะบบ  การตรวจสอบสทิธิก์อ่นการใชง้านของผูใ้ช้ระบบในระดบัต่างๆ  การควบคมุใหใ้ชง้านตามสทิธิผ์ูใ้ชไ้ดอ้ย่างถกูต้อง  

และการป้องกันการล้มเหลวของข้อมูลในระบบ มีค่าเฉลี่ย 4.17  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก  และภาพ

รวมของระบบมปีระสทิธภิาพการทำางานของระบบทัง้ 4 ดา้น มคีา่เฉลีย่ 4.46 และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.42 ซึง่อยูใ่นระดบัดมีาก

7. อภิปรายผล

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การใช้นวัตกรรม Google Apps. for Education สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่พัฒนา

ขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ โดยผู้วิจัยได้วัดประสิทธิภาพทางการเรียนระหว่างเรียน (E
1
) เท่ากับ 81.37  และ

ประสิทธิภาพทางการเรียนภายหลังการเรียน (E
2
) เท่ากับ 85.44  แสดงว่าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้จัดพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ

เท่ากับ 81.37/85.44  ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 อันเนื่องจากการเรียนผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง 

การใช้นวัตกรรม Google Apps. for Education สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ซึ่งประกอบด้วยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 

ทำาให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนและจดจำาแม่นยำายิ่งขึ้น ทำาให้ผู้เรียนรู้สึกพอใจ และไม่เกิดความกดดันขณะเรียนเม่ือเรียน

ไม่ทันผู้อ่ืน ทำาให้รู้สึกผ่อนคลายในขณะที่เรียน ส่งผลให้การเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้นซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของธรินี มณี

ศรี (2555) พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นมามีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.50/81.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้   

นอกจากนี้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ยังทำาให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และให้ความสนใจบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์   ผู้

วิจัยได้ทำาการสังเกตระหว่างการทดลองพบว่า ผู้เรียนที่เรียนจากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มีความสนใจและตั้งใจที่จะเรียนรู้จากบท

เรียนอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนได้ทันที เมื่อมีเนื้อหาที่ไม่เข้าใจหรือสงสัย ผู้เรียนสามารถย้อนกลับ

มาศึกษาเนื้อหาได้ใหม่ อีกทั้งผู้เรียนยังทำาแบบฝึกหัดระหว่างเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อประเมินผลการ

เรียน ทำาให้ผู้เรียนมีโอกาสทบทวนทำาความเข้าใจในบทเรียนเพิ่มเติม ทำาให้ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายขณะทำาแบบฝึกหัดหรือแบบ

ทดสอบช่วยให้ผู้เรียนตั้งใจทำาแบบฝึกหัดและแบบทดสอบมากยิ่งขึ้นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมนต์ชัย เทียนทอง (2556) พบว่า

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถนำาไปศึกษาได้ด้วยตนเองตามความสะดวกโดยไม่เร่งรีบ

8. รูปแบบสื่อการสอน

8.1 หน้าจอหลักสำาหรับสมาชิก

เป็นหน้าจอหลักสำาหรับสมาชิก ซึ่งประกอบด้วยหน้าหลัก Google Apps. ดาวน์โหลด ติดต่อเราโดยในหน้าหลัก

จะแสดงข่าวสารต่างๆ  โดยสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แสดงหน้าจอหลักสำาหรับสมาชิก

8.2 หน้าจอแจ้งการใช้งานบทเรียน

เป็นหน้าจอแจ้งการใช้งานบทเรียนแต่ละเรื่อง ซึ่งหากสมาชิกยังไม่เคยทำาแบบทดสอบระบบจะแจ้งให้สมาชิกทำา

แบบทดสอบก่อน โดยสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 2 

ภาพที่ 2 แสดงหน้าจอแจ้งการใช้งานบทเรียน

8.3  หน้าจอทำาแบบทดสอบ

เป็นหน้าจอแสดงข้อมูลแบบทดสอบ ซึ่งแสดงทั้งหมด 20 ข้อโดยแต่ละข้อจะมีตัวเลือก 5 ตัวเลือก และแบ่ง

ข้อมูลออกเป็น 2 คอลัมภ์ๆ ละ 10 ข้อ และมีเงื่อนไขแสดงบอกในการทำาแบบทดสอบ โดยสามารถแสดงได้ดังภาพ 3

ภาพที่ 3  แสดงหน้าจอทำาแบบทดสอบ
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8.4  หน้าจอเรียนรู้บทเรียน

เป็นหน้าจอแสดงวีดีโอ และเนื้อหาสอนการใช้งาน และบอกถึงความสามารถของแต่ละบทเรียน โดยสามารถ

แสดงได้ดังภาพ 4

ภาพที่ 4  แสดงหน้าจอเรียนรู้บทเรียน
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Abstract 

Maejo University is a leading agricultural oriented institute. It is a source of various crops learning ; particularly 

herbal plants which are beneficial to basic public health. In order to maintain this Thai wisdoms and support the 

knowledge agricultural park (KAP) on herbal plants data of the university, therefore, there is an idea to conduct 

this study and develop the database and information of herbal plants. This aims to increase effective database 

accessibility. It presents biodiversity of herbal plants based on plant names in Thai and English scientific names, 

common names based on locality, pictures of herbal plants, the medicinal properties for healing diseases, etc. This will 

lead to the protection of listed endangered species, rare plant genes, and an increase of local herbal plant value.

Keywords: Database System, Information System, Herbal Plants

บทคัดย่อ

มหาวทิยาลยัแมโ่จเ้ปน็มหาวทิยาลยัชัน้นำาทางดา้นการเกษตร เปน็แหลง่เรยีนรูท้างดา้นพชืผกัตา่ง ๆ  โดยเฉพาะพชืผกัสมุนไพร

ที่เป็นประโยชน์ต่องานสาธารณสุขมูลฐาน ดังนั้นเพื่อเป็นการเก็บรักษาและสืบทอดภูมิปัญญาไทยไว้ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุน KAP 

(Knowledge Agricultural Park) ของมหาวทิยาลยัในดา้นข้อมลูสมนุไพร จงึไดม้แีนวคดิในการทำาวจิยัและพฒันาระบบฐานขอ้มูลและ

สารสนเทศพชืสมนุไพรข้ึนมา โดยมีการพฒันาระบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศ  ใหม้รีปูแบบการเขา้ถงึฐานขอ้มลูทีม่ปีระสทิธิภาพและ

ศกัยภาพทีจ่ะสามารถนำาไปใชป้ระโยชนต์อ่ไดม้ากขึน้ มกีารแสดงความหลากหลายทางชีวภาพของพชืสมนุไพร ตามช่ือพชื ไทย/องักฤษ 

ชือ่วทิยาศาสตร์ ชือ่ทอ้งถิ่น รปูสมนุไพร โรคหรอือาการทีส่มนุไพรมสีรรพคุณรกัษา หรอืตามลกัษณะการรบัพษิ เป็นตน้ อนัจะนำาไป

สู่การดำาเนินการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุกรรมพืชสมุนไพร หายาก ใกล้สูญพันธุ์ และเป็นการเพิ่มมูลค่าของพืชสมุนไพรในท้องถิ่นได้

คำ�สำ�คัญ: ระบบฐานข้อมูล, ระบบสารสนเทศ, สมุนไพร
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1. บทนำา

โครงการสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ ได้มีการริเริ่มและประสานงานโครงการฯ เมื่อปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา โดยมี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณในการดำาเนินการเพื่อสร้างสวนสมุนไพร ในการรองรับการเรียนการ

สอนด้านสมุนไพรของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ปัจจุบัน เปล่ียนเป็นหลักสูตรสาขาวิทยาการสมุนไพร 

ซึ่งการจัดทำาหลักสูตรอยู่ระหว่างการปรับข้อมูลตามเกณฑ์ท่ีมาตรฐานคุณภาพ (TQF) คาดว่าจะรับนักศึกษาได้ในปีการศึกษา 

2554) การจัดสวนสมุนไพรฯ ดำาเนินการในพื้นที่ สวนพฤกษศาสตร์กล้วยไม้ร้อยปีสมเด็จย่า มีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 8 ไร่

โดยมีแนวคิดการจัดสวนสมุนไพรตามพิกัดยาไทย ซึ่งมีพืชสมุนไพรต่าง ๆ ที่จัดเป็นกลุ่ม ตามตำารับยาแผนโบราณ ที่มีการ

อ้างอิงในการเรยีนแพทยแ์ผนไทย สภาเภสชักรรมไทย แตด่ัง้เดิมซ่ึงในสวนสมนุไพรทีอ่ืน่ไมไ่ดท้ำา ถอืเปน็จดุเดน่ของสวนสมนุไพรฯทีจั่ด

ทำา นอกจากนีย้งัมีสว่นของกลุม่สมุนไพรสาธารณสขุมลูฐานหรอืสมนุไพรประจำาบา้น ท่ีกระทรวงสาธารณสขุแนะนำาใหใ้ชจ้ำานวน 61 พชื 

สมนุไพรลา้นนาและสมุนไพรอืน่ ๆ  ภายในพืน้ทีส่วนจดัวางตำาแหนง่ตามเสน้ทางเดนิศกึษาภายในสวน ในการดำาเนินการจดัสวนสมุนไพร

ซึง่มเีนือ้ทีป่ระมาณ 8 ไร ่ไดก้ำาหนดการดำาเนนิการแบง่พืน้ทีอ่อกเปน็ 2 สว่น โดยมีการดำาเนนิการในสว่นทีห่นึง่กอ่นมเีน้ือทีป่ระมาณ 4 ไร ่

ทำาเส้นทางเดนิครบรอบ จดัปลูกตน้พืชสมนุไพรในพืน้ที ่จดัทำาซุม้ฤๅษ ีและพระพทุธไภษชัยคุรไุวฑรูยป์ระภาและดแูลรกัษา (มหาวทิยาลัย

แมโ่จ.้ โครงการสวนสมนุไพรมหาวทิยาลยัแมโ่จ้ เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ ครบรอบพระชนมาย ุ80 พรรษา, 2553)

ปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่หันมาให้ความสนใจในการดูแลรักษาและป้องกันสุขภาพของตนเองกันมากข้ึน รวมถึงการที่

รัฐบาลมีนโยบายด้านสุขภาพ ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงท้ังกายและใจ และการส่งเสริมการพัฒนาคุณค่าความ

หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จากเหตุผลดังกล่าวน้ี เป็นผลให้ภาค

รัฐบาล ภาคเอกชน และบุคคลในทุกระดับได้ให้ความสำาคัญต่อภูมิปัญญาไทยกันมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเร่ืองของการใช้

สมุนไพร ท่ีมีสรรพคุณในการรักษาและมีความปลอดภัยในการใช้มากกว่ายาสังเคราะห์ที่มีใช้ในปัจจุบัน ประกอบกับภูมิประเทศ

ของไทยที่ต้ังในเขตร้อนและช้ืน ทำาให้มีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของพันธ์ุพืชสมุนไพร มีการพัฒนาสั่งสมเป็นองค์

ความรู้ภูมิปัญญาสมุนไพร ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษรุ่นสู่รุ่นสืบต่อกันมาตั้งแต่ในอดีต แต่กำาลังจะเลือนหายไป เนื่องจากความ

ก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่ทางด้านเภสัชกรรม ประกอบกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำาทางด้านการเกษตร ที่

เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านพืชผักต่าง ๆ โดยเฉพาะพืชผักสมุนไพรท่ีเป็นประโยชน์ต่องานสาธารณสุขมูลฐาน ดังนั้นเพื่อเป็นการ

เก็บรักษาและสืบทอดภูมิปัญญาไทยไว้ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุน KAP (Knowledge Agricultural Park) ของมหาวิทยาลัยใน

ด้านข้อมูลสมุนไพร จึงได้มีแนวคิดในการทำาวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศพืชสมุนไพรข้ึนมา โดยมีการพัฒนา

ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ให้มีรูปแบบการเข้าถึงฐานข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพและศักยภาพท่ีจะสามารถนำาไปใช้ประโยชน์

ต่อได้มากขึ้น มีการแสดงความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพร ตามชื่อพืช ไทย/อังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อท้องถิ่น 

รูปภาพสมุนไพร ชื่อโรคหรืออาการที่สมุนไพรมีสรรพคุณรักษา หรือตามลักษณะการรับพิษ เป็นต้น อันจะนำาไปสู่การดำาเนิน

การจดทะเบียนคุ้มครองพันธุกรรมพืชสมุนไพร หายาก ใกล้สูญพันธุ์ และเป็นการเพิ่มมูลค่าของพืชสมุนไพรในท้องถิ่นได้ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพร ในการเข้าถึงและรวบรวมข้อมูล/ฐานข้อมูล/แหล่งข้อมูล พืชสมุนไพร โดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.2 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศพืชสมุนไพร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงข้อมูล อันนำาไปสู่การใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย

3. วิธีดำาเนินการวิจัย

3.1 สำ ารวจข้ อมู ลพื ชสมุน ไพรในพื้ นที่  สวนพฤกษศาสตร์ ก ล้ วย ไม้ ร้ อยปี สม เด็ จย่ า โดยทำ าการสำ ารวจ

พืชสมุน ไพรบริ เ วณรอบ ๆ ในพื้ นที่ ฯ  พร้ อมจดบันทึ กรายละ เอี ยดของสมุน ไพรแต่ ล ะชนิ ด อย่ า งคร่ า ว ๆ 

3.2 ทำาการถ่ายภาพส่วนต่าง ๆ ของสมุนไพรแต่ละชนิดท่ีสำารวจได้ เช่น ต้น ใบ ดอก และ ผลของสมุนไพร
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3.3 สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง (อาจารย์และนักศึกษาภาควิชาวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัย

แม่โจ้) และ ทำาการรวบรวมข้อมูลของพืชสมุนไพรแต่ละชนิดที่สำารวจได้ โดยมีรายละเอียดของข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ ช่ือ

ไทย, ชื่อท้องถิ่น, ชื่อทางวิทยาศาสตร์, ชื่อวงศ์, ลักษณะทางพฤกษศาสตร์, ส่วนท่ีใช้เป็นยา, สาระสำาคัญ, สรรพคุณทาง

ยา, พันธุ์ที่ปลูก, การขยายพันธุ์, ฤดูปลูก, การปลูก, การปลูก, อายุเก็บเกี่ยว, ฤดูเก็บเกี่ยว, ผลผลิต, แหล่งอ้างอิง เป็นต้น

3.4 ทำาการเรียบเรียง และจัดพิมพ์ข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมได้

3.5 ทำาการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศพืชสมุนไพร โดยทำาการศึกษา รวบรวมข้อมูล 

จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สวนพฤกษศาสตร์กล้วยไม้ร้อยปีสมเด็จย่า, ภาควิชาวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรม

การเกษตร, สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเว็บไซต์สมุนไพรในอินเทอร์เน็ต ทำาการรวบรวมข้อมูลโดยใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับฐาน

ความรู้และระบบฐานความรู้ [ฐานความรู้ (Knowledge-based) คือ แหล่งเก็บรวบรวมข้อมูล ที่เป็นความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ สาขาใด

สาขาหนึง่เพือ่ไวใ้ชใ้นการแกป้ญัหาหรอืใชเ้ปน็ฐานในการตดัสนิใจของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ในระบบผูเ้ช่ียวชาญ] (รุจจินัทร์ วิชิวานเิวศน.์ 

2554: 8) และนำาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และออกแบบเพื่อหารูปแบบเกี่ยวกับสารสนเทศ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยใช้หลัก

การตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Circle: SDLC) ทำาการออกแบบระบบฐานข้อมูลให้มีความเหมาะสมกับ

ระบบงานที่จะพัฒนา โดยใช้เครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบฐานข้อมูล เช่น อีอาร์โมเดล (Entity Relationship Model: ER-Model)

3.6 ทำาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศพืชสมุนไพร โดยนำาระบบที่ได้ วิเคราะห์และออกแบบมาทำาการ

พัฒนาโปรแกรมในรูปแบบของ Web Application เพื่อใช้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยจะแบ่งการทำางานออกเป็นส่วน

หลัก ๆ ได้ 2 ส่วน ดังนี้

3.6.1 Front End เป็นส่วนที่แสดงผลข้อมูลที่เกี่ยวกับสมุนไพรให้กับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทั่ว ๆ ไป

3.6.2 Back End เป็นส่วนที่ใช้ในการบริหารจัดการเนื้อหาข้อมูลและโครงสร้างเว็บไซต์ ซึ่งส่วนนี้ใช้สำาหรับผู้ดูแล

ระบบ (Administrator)

3.7 ทำาการติดตั้งระบบในเครื่องแม่ข่ายที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.8 ทำาการทดสอบระบบโดยมีการนำาเข้าข้อมูลสมุนไพรจริงที่เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการทดสอบระบบการสืบค้นฐานข้อมูล

3.9  ทำาการเผยแพร่ข้อมูลและระบบสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้และระบบ Search Engine ของโลก

3.10 ทำาการออกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจและวิเคราะห์สรุปผลการประเมิน โดยให้ผู้ใช้งานระบบที่

เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ ผู้บริหาร นักศึกษาสาขาวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และบุคคลทั่วไปที่สนใจทางด้านสมุนไพร ทำาการประเมิน แบ่งการประเมินผลออกเป็น 2 แบบ ดังนี้

3.10.1 การประเมินผลความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลสมุนไพรมหาวิทยาลัยแม่โจ้

3.10.2 การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัย ระบบฐานข้อมูลสมุนไพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

3.11 จัดทำาเอกสาร งานวิจัย และคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ ฉบับสมบูรณ์

4. ขอบเขตของโครงการวิจัย

ในการศึกษาครั้งนี้ทำาการศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพร โดยศึกษาเฉพาะในเขตพื้นที่ มหาวิทยาลัย

แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น ดำาเนินการในพื้นที่ สวนพฤกษศาสตร์กล้วยไม้ร้อยปีสมเด็จย่า มีการสร้างและพัฒนา

ระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพร โดยมีการนำาเข้าข้อมูลสมุนไพรจริงท่ีเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการทดสอบระบบการสืบค้นฐาน

ข้อมูล โดยทำาการติดตั้งระบบใหม่ Upload ไฟล์เว็บต่าง ๆ พร้อมข้อมูลและรูปภาพสมุนไพรไปเก็บไว้ท่ี Web Hosting ที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเผยแพร่ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตต่อไป
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5. ผลการวิจัย

5.1 ด้านการออกแบบระบบการทำางาน

         การพัฒนาระบบสารสนเทศในครั้งนี้ได้มีการวิเคราะห์และออกแบบระบบการทำางาน โดยนำาเครื่องมือ

ต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการออกแบบระบบ ดังนี้

5.1.1 แผนภูมิบริบทของระบบ (Context Diagram)

    แผนภาพกระแสข้อมูลระดับสูงสุด เป็นแผนภาพที่แสดงถึงขอบเขตของสารสนเทศนั้น โดย

จะเป็นมุมมองระดับสูงว่า มีหน่วยงานใดเกี่ ยวข้องบ้างติดต่อกับระบบ โดยมีการรับและส่งข้อมูลใดกับระบบ ซึ่ ง

แผนภาพระดับนี้จะยังไม่กล่าวถึง สัญลักษณ์การเก็บข้อมูล (Data Store Symbol) (ศิริรัตน์ ตรงวัฒนาวุฒิ, (.ม.ป.ป.))

5.1.2 แผนภูมิการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram)

แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แผนภาพ

การไหลของข้อมูลเป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อแสดงการไหลของข้อมูลและการประมวลผลต่าง ๆ ในระบบสัมพันธ์กับแหล่ง

เก็บข้อมูลที่ใช้เป็นสื่อ ที่ช่วยให้การวิเคราะห์เป็นไปได้โดยง่ายและมีความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้วิเคราะห์ระบบเอง หรือ

ระหว่างผู้วิเคราะห์ระบบกับโปรแกรมเมอร์ หรือระหว่างผู้วิเคราะห์ระบบกับผู้ใช้ระบบ (ศิริรัตน์ ตรงวัฒนาวุฒิ, (.ม.ป.ป.))



วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558

21

    การสืบค้น แสดงผล เริ่มจากผู้ใช้เข้าไปในระบบเพื่อทำาการค้นหาข้อมูลสมุนไพรท่ีต้องการ ตามชื่อ

สมุนไพร, สรรพคุณ, ประเภทสมุนไพร เป็นต้น เมื่อใส่คำาค้นหาไปแล้ว ระบบจะทำาการค้นหา และแสดงข้อมูลที่ต้องการ ส่วน

การจัดการข้อมูลสมุนไพร เพื่อทำาการเพิ่ม/ลบ/แก้ไข/ค้นหา ข้อมูลสมุนไพร เริ่มจากผู้ดูแลระบบต้องทำาการ Login Name และ 

Password ของผู้ดูแลระบบเข้าไป เมื่อระบบทำาการตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว ก็จะสามารถเข้าไปทำาการจัดการข้อมูลสมุนไพรได้

5.2 ด้านการออกแบบระบบฐานข้อมูล

ขัน้ตอนนี ้เปน็การสรา้งแบบจำาลองของระบบสารสนเทศ โดยทำาให้อยูใ่นรปูแบบระบบฐานขอ้มลูเชงิสมัพนัธ ์

(Relational database) ที่มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแถวและคอลัมน์ในลักษณะตารางสองมิติ ประกอบด้วย แอททริบิวต์ที่แสดง

คุณสมบัติของรีเลชั่นหนึ่ง ๆ  โดยที่รีเลชั่นต่าง ๆ  ได้ผ่านกระบวนการทำารีเลชั่นให้เป็นบรรทัดฐาน (Normalized) มีการใช้พจนานุกรม

ขอ้มูลจะเป็นตวับอกคณุลักษณะของขอ้มลูทีใ่ชใ้นองคก์ร และเป็นตวัสำาคญัสำาหรบันกัวเิคราะหร์ะบบ ในการพฒันาระบบ เพราะจะเปน็ตวั

ชว่ยใหท้มีงาน และผูใ้ช้ระบบทกุคนพดูถงึขอ้มลูตวัเดยีวกนั เมือ่ข้อมลูนัน้อยู่ในสถานการณท่ี์ตา่งกนั (ชัยรัตน ์จสุปาโล และคณะ, 2555)

    แบ่งการออกแบบเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนการจัดเก็บข้อมูลสมุนไพร และส่วนจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน

ระบบ ได้แสดงรายชื่อตาราง คำาอธิบาย และประเภทของตารางท้ังหมด ได้ด้วยตารางท่ี 1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 1 รายชื่อตารางในส่วนการจัดเก็บข้อมูลสมุนไพรทั้งหมด

ลำาดับ ชื่อตาราง คำาอธิบาย ประเภท
1 Herb_MJU เป็นตารางหลักในการจัดเก็บข้อมูลสมุนไพร ตารางหลัก
2 Herb_Name_Thai เป็นตารางข้อมูลชื่อสมุนไพรไทย ตารางอ้างอิง
3 Herb_Name_English เป็นตารางข้อมูลชื่อสมุนไพรอังกฤษ ตารางอ้างอิง
4 Herb_Name_Science เป็นตารางข้อมูลชื่อทางวิทยาศาสตร์ ตารางอ้างอิง
5 Herb_Name_Family เป็นตารางข้อมูลชื่อวงศ์ของสมุนไพร ตารางอ้างอิง
6 Herb_Drug เป็นตารางข้อมูลส่วนที่ใช้เป็นยาสมุนไพร ตารางอ้างอิง
7 Herb_Classify เป็นตารางข้อมูลการจำาแนกหมวดหมู่สมุนไพร ตารางอ้างอิง
8 Herb_Photo เป็นตารางข้อมูลรูปภาพสมุนไพร ตารางหลัก
9 Herb_User_Weboard เป็นตารางข้อมูลกระดานสนทนาเกี่ยวกับสมุนไพร ตารางหลัก
10 Herb_Admin เป็นตารางข้อมูลผู้ดูแลระบบ ตารางหลัก

5.3 ด้านการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์

เ ป็ น ก า ร อ อ ก แ บ บ ส่ ว น ต่ อ ป ร ะ ส า น กั บ ผู้ ใ ช้  ร ะ ห ว่ า ง ผู้ ใ ช้ กั บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  ซึ่ ง มี

กระบวนการที่เ ร่ิมจากการรวบรวมข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนภูมิความรู้ของนักจิตวิทยา นักการศึกษา นักออกแบบ

กราฟิก ช่างเทคนิค ผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษย์วิทยา นักออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูล และนักสังคมศาสตร์ เพื่อมาร่วม

กันพัฒนากระบวนการออกแบบพัฒนาส่วนต่อประสานให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (วิชิต เทพประสิทธิ์ , 2552)

โดยมีการออกแบบใน 2 ส่วน ดังนี้

5.3.1 การออกแบบหน้าจอหลักของระบบ

5.3.2 การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์
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5.3.1 การออกแบบหน้าจอหลักของระบบ

5.3.2 การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์

5.4 การออกแบบส่วนการแสดงผล

ในการออกแบบส่วนการแสดงผล ผู้วิจัยได้แบ่งการออกแบบออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วน

แสดงผลหน้าเว็บไซต์หลัก (Homepage) และส่วนการจัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ (Administrator) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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5.4.1 ส่วนแสดงผลหน้าเว็บไซต์หลัก (Homepage)

      เป็นส่วนที่แสดงข้อมูลหน้าแรกของเว็บไซต์ สำาหรับบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพร โดย

จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสวนสมุนไพร, การค้นหาสมุนไพร, ข่าว/บทความที่เกี่ยวกับสมุนไพร เป็นต้น

ภาพที่ 5  แสดงหน้าจอหลักของระบบฐานข้อมูลสมุนไพร

5.4.2 ส่วนการจัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ (Administrator)

หน้าจอสำาหรับผู้ดูแลระบบ เป็นหน้าจอสำาหรับให้ผู้ที่ดูแลระบบเข้าไปบริหารจัดการข้อมูลสมุนไพร โดยใช้รหัสผ่าน

ระบบเดียวกับ e-mail ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ภาพที่ 6 แสดงส่วนการจัดการ ข้อมูลสมุนไพร

6. สรุปผล

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. สามารถนำาความรู้ที่ได้จากการวิจัยนี้ไปเป็นแนวทางในการศึกษา วิจัย และพัฒนาเพิ่มเติมในอนาคตได้

2. สามารถที่จะค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพรที่ต้องการได้สะดวก รวดเร็ว

3. ผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่มีความชำานาญทางด้านสมุนไพร สามารถที่จะสืบค้นหาข้อมูลสมุนไพรเบื้องต้นได้ 

ผลการประเมินความพึงพอใจ

ไดน้ำากระบวนการประเมนิทีเ่รียกวา่ Affective Test หรอื Acceptance Test มาประเมนิเพือ่หาความพงึพอใจใน 2 ส่วน คือ 

1. การประเมินเพื่อหาความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลสมุนไพร โดยให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน

คอมพิวเตอร์ ผู้บริหาร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำานวน 122 คน ประเมิน

2. ประเมินเพ่ือหาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลสมุนไพร โดยให้ผู้เช่ียวชาญทาง

ด้านคอมพิวเตอร์ และ นักศึกษา(ที่มีวิชาเรียนเกี่ยวข้องกับสมุนไพร) จำานวน 80 คน เป็นผู้ทดลองใช้และทำาการประเมินระบบ 
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ตารางที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลสมุนไพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายการ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

ระดับความพึง

พอใจ

ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ 3.75 0.55 มาก
ส่วนบนของฟอร์ม

1. เข้าสู่ Website ได้รวดเร็ว
3.75 0.95 มาก

ส่วนบนของฟอร์ม

2. หัวข้อมีความสะดุดตา หาง่าย และ 

   สวยงาม

3.60 0.68 มาก

ส่วนบนของฟอร์ม

3. มีรายละเอียดที่ต้องการครบถ้วน
3.75 0.74 มาก

ส่วนบนของฟอร์ม

4. มีคำาอธิบายแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจน เข้าใจ 

  ง่าย 

3.82 0.74 มาก

5. การนำาเสนอเนื้อหาเป็นระบบ เรียง 

   ตามลำาดับ ขั้นตอน ได้รับความสะดวก

3.76 0.70 มาก

ส่วนบนของฟอร์ม

6. ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องและทันสมัย
3.80 0.70 มาก

ส่วนบนของฟอร์ม

7. ความเหมาะสมของการจัดหมวดหมู่ในการนำาเสนอเนื้อหา

3.80 0.75 มาก

ตารางที่  3  ประ เมิ นปร ะสิ ท ธิ ภ าพและความปลอดภั ย ร ะบบฐานข้ อมู ล สมุ น ไพร มหา วิทยาลั ย แม่ โ จ้

รายการ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

ระดับความพึง

พอใจ

ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ 3.81 0.56 มาก
ส่วนบนของฟอร์ม

1. เข้าสู่ ระบบฐานข้อมูลสมุนไพรได้สะดวก รวดเร็ว

3.91 0.73 มาก

ส่วนบนของฟอร์ม

2. ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง แม่นยำา และน่าเชื่อถือ

3.84 0.60 มาก

ส่วนบนของฟอร์ม

3. เทคโนโลยีที่ใช้มีประสิทธิภาพ และทันสมัย
3.80 0.68 มาก

ส่วนบนของฟอร์ม

4. เทคโนโลยีที่ใช้มีความปลอดภัย และมั่นคง 
3.70 0.79 มาก

5. มีการกำาหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละด้าน 3.65 0.78 มาก

ส่วนบนของฟอร์ม

6. มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
3.78 0.73 มาก

ส่วนบนของฟอร์ม

7. ข้อมูลที่ได้นำาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง
3.96 0.74 มาก
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ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้เว็บไซต์ พบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.75 

ผู้ใช้ระบบให้คะแนนประเมินในระดับมาก ในด้าน (1) มีคำาอธิบายแต่ละข้ันตอนท่ีชัดเจน เข้าใจง่าย (2) ข้อมูลท่ีได้มีความถูก

ต้องและทันสมัย และ (3) มีความเหมาะสมของการจัดหมวดหมู่ในการนำาเสนอเนื้อหา โดยมีค่าเฉลี่ย 3.82, 3.80 ตามลำาดับ

ผลการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยระบบ พบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 

3.81 ผู้ใช้ระบบให้คะแนนประเมินในระดับมาก ในด้าน (1) ข้อมูลที่ได้นำาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง (2) เข้าสู่ ระบบฐานข้อมูล

สมุนไพรได้สะดวก รวดเร็ว (3) ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง แม่นยำา และน่าเชื่อถือ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.96, 3.91 และ 3.84 ตามลำาดับ

อภิปรายผลการวิจัย

จากการทดสอบโดยใช้แบบประเมินจากกลุ่มตัวอย่าง ทำาให้สามารถสรุปได้ว่า ระบบฐานข้อมูลสมุนไพร มหาวิทยาลัย

แม่โจ้ ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมานี้สามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับมาก และสามารถนำาไปใช้งานจริงได้ต่อไป

1. ปัญหา อุปสรรค และข้อจำากัดของระบบ

1.1 ข้อมูลพืชสมุนไพรที่นำามาจัดเก็บและรวบรวมมาจากหลายๆแหล่งข้อมูล และต้องนำามาตรวจสอบความถูกต้อง

และความสมบูรณ์โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรต่อไป

1.2 ข้อมูลรูปภาพพืชสมุนไพรที่สำารวจและถ่ายภาพบางพืชสมุนไพรมีไม่ครบ จำาเป็นที่จะต้องอ้างอิงรูปภาพต่าง ๆ 
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การจ าแนกความหมายภาพด้วยการสกัดฟีเจอร์จากโครงสร้างสเกตรีตรอน 
บนพื้นฐานแนวคิดกราฟล าดับชั้น 
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Abstract  

Semantic classification is challenging task in the field of image processing. Many researchers have 
attempted to improve semantic models such as developing more sophisticated models, or generating 
intermediate representations by making statistic on low level description. However, the methods are rather 
rudimentary and it does not specific enough for representing the actual meaning. In this paper, we present a 
technique of the semantic image classification by using the human perception. The structure skeleton is used 
to combine the object components and image meaning. The feature selection methods are introduced to 
select the essential features from existing features. We combine a novel concept called the hierarchical 
representation graph for producing more semantic classification. This concept is formulates on a graph which 
is captured the relationships among objects in the images. The experimental results indicate that our 
proposed approach offers significant performance improvements in the interpretation of semantic images, 
compared, with the maximum of 80.28% accuracy. 

 
Keywords: Digital Images, Image Processing, Semantics, Hierarchical Graph, Feature Selection 
 
บทคัดย่อ 

การจ าแนกความหมายภาพเป็นงานวิจัยที่ท้าทายอย่างมากในสาขาการประมวลผลภาพ มีนักวิจัยหลายกลุ่มพยายาม
ปรับปรุงวิธีการ เพ่ือแก้ไขปัญหาของการแทนความหมายภาพด้วยการประมวลผลภาพระดับต่ าท่ีมีการใช้สถิติเข้ามาช่วยเพ่ือ
อธิบายภาพ แต่อย่างไรวิธีการเหล่านั้นไม่สามารถท่ีจะน ามาใช้แทนความหมายของภาพได้อย่างแท้จริง งานวิจัยนี้ได้น าเสนอ
วิธีการใหม่ส าหรับการแปลความหมายภาพจากการรับรู้ของมนุษย์ ด้วยการใช้โครงสร้างสเกลตรีตรอนร่วมกับการคัดเลือก
ฟีเจอร์ที่ส าคัญเพ่ือเป็นข้อมูลท่ีใช้ช่วยในการจ าแนกภาพและน าแนวคิดพ้ืนฐานความสัมพันธ์ของกราฟแบบล าดับชั้นเข้ามาเพ่ือใช้
ในการจ าแนกความหมายของภาพ ส าหรับแนวคิดนี้จะใช้กราฟในการแทนความสัมพันธ์ของวัตถุในภาพ ผลท่ีได้จากการจ าแนก
ความหมายภาพด้วยวิธีท่ีน าเสนอใหม่นี้สามารถจ าแนกความหมายของภาพได้ดีกว่าวิธีอื่น ๆ และได้ค่าความถูกต้องสูงถึง 
80.28% 

 
ค ำส ำคัญ: ภาพดิจิทัล, การประมวลผลภาพ, ความหมาย, กราฟล าดับขั้น, การคัดเลือกฟีเจอร์ 
 
1. บทน า 

วิวัฒนาการของเครื่องมือและอุปกรณ์ถ่ายภาพดิจิทัลได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว จนท าให้ภาพถ่ายภาพดิจิทัลมีจ านวน
มากมาย ปัญหาท่ีตามมาก็คือการจัดเก็บข้อมูลภาพท่ีเพ่ิมขึ้น และจะจัดเก็บอย่างไรให้มีระบบท่ีดีสามารถสืบค้นข้อมูลภาพได้
อย่างง่ายและจ าแนกข้อมูลภาพให้ตรงตามความหมายของภาพท่ีต้องการของผู้ใช้มากท่ีสุด ท าให้งานวิจัยในปัจจุบันท่ีเกี่ยวข้อง
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กับการค้นคืนรวมทั้งการจัดกลุ่มภาพให้ตรงกับความต้องการได้รับความสนใจจากนักวิจัยหลายกลุ่ม เป็นงานด้านการ
ประมวลผลภาพ ( Image Processing) ด้านการค้นคืนสารสนเทศ ( Image Retrieval) และการจ าแนกประเภทข้อมูลภาพ 
(Image Classification) เพ่ือคัดเลือกภาพ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ส าหรับงานวิจัยทางการประมวลผลภาพใน
การค้นคืนสารสนเทศ จะมีการค้นคืนตามคุณลักษณะพ้ืนฐานของภาพท่ีถูกสกัดคุณลักษณะด้วยอัลกอริทึมต่าง ๆ เช่น สี 
(Color) ลวดลาย (Texture) รูปทรง (Shape) เป็นต้น (Smeulders, et al., 2000) งานวิจัยของ SIMPLIcity (Li and 
Wang, 2003) เป็นการใช้คุณลักษณะฟีเจอร์ระดับต่ าด้วยสี ลวดลาย และต าแหน่งของพ้ืนท่ีของภาพ จากผลลัพธ์จะสังเกตว่า
ผลลัพธ์ของภาพเป็นภาพท่ีมีโทนสีคล้ายกันเป็นหลัก แต่มีลักษณะวัตถุท่ีแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนการประมวลผลภาพระดับ
ต่ านั้นค่อนข้างยากท่ีจะจัดให้หมวดหมู่เดียวกัน แต่มีกลุ่มนักวิจัยท่ีพยายามปรับปรุงอัลกอริทึม เพ่ือท าการค้นคืนภาพท่ีมีลักษณะ
ฟีเจอร์ที่ใกล้เคียงกับภาพท่ีต้องการมาก การปรับปรุงเทคนิควิธีการด้วยการน าวิธีการมาผสมผสานกันระหว่างคุณลักษณะเพ่ือให้
สามารถวิเคราะห์ในรูปแบบท่ีซับซ้อน เช่นการรวมเทคนิคด้วยคุณลักษณะสีและรูปทรงของภาพเพ่ือท าการค้นคืนภาพ 
(Hiremath, et al., 2007) แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้นลักษณะการมองภาพของมนุษย์โดยท่ัวไปเป็นการมองจากความหมาย
ของภาพ โดยท่ีไม่จ าเป็นต้องมีคุณลักษณะสีหรือรูปทรงแบบเดียวกันก็สามารถเป็นภาพชนิดเดียวกันได้ ดังนั้นในการค้นคืนท่ีใช้
คุณลักษณะฟีเจอร์ระดับต่ าเพียงอย่างเดียว ท าให้ได้ผลลัพธ์ส่วนใหญ่ตรงกับคุณลักษณะของฟีเจอร์ที่สกัดมาแต่ไม่ได้ตรงกับ
ความหมายท่ีเกิดภายในภาพท่ีต้องการอย่างแท้จริง แต่อย่างไรก็ตามได้มีงานวิจัยอีกกลุ่ม ท่ีพยายามจะใช้เทคนิคของการเข้าใจ
ความหมายของภาพแทน การสืบค้นแบบข้างต้น งานวิจัยในกลุ่มนี้พยายามท่ีจะมองข้อมูลบนภาพเป็นวัตถุ ( Object) ท่ีมี
ความหมายและแทนวัตถุนั้น ๆ ด้วยค าหลัก (Keyword) บนภาพ เรียกว่า การแท็ก ( Tag) หรือการให้ความหมายของวัตถุบน
ภาพเป็น ชื่อวัตถุ หรือค าศัพท์ ที่สอดคล้องกันเช่น “grass” , “plant” , “boat”, “sky” เป็นต้น (Galleguillos and 
Belongie, 2010) และใช้ความหมายหรือค าศัพท์นั้นเพ่ือท าการสืบค้นข้อมูลแทน จะได้ผลที่ค่อนข้างดีกว่า แต่ขึ้นอยู่กับว่า
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เครื่องจักร (Machine Learning) ท่ีเข้ามาช่วยในการหาความหมายของภาพ หรือตามระดับขั้นของการเรียนรู้ตามที่มีการเก็บ
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เก็บข้อมูลลงไปบนภาพเท่านั้น  
 

 
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการจ าแนกความหมายภาพ 
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2. วัตถุประสงค์ 
งานวิจัยนี้จึงได้น าเสนอการปรับปรุงการจ าแนกความหมายภาพด้วยการแทนใช้ หลักทฤษฎีการรับรู้ภาพของมนุษย์ที่

เรียกว่า โครงสร้างสเกลเลตอน เพื่อท าการเชื่อมโยงประสานกับวัตถุบนภาพให้สอดคล้องตามความหมายของกระบวนการคิด
แปลความหมายภาพของมนุษย์ โดยข้อมูลทั้งหมดถูกคัดเลือกโดยใช้กระบวนการคัดเลือกข้อมูลเพ่ือให้ได้ฟีเจอร์ที่มีคุณสมบัติท่ีดี
ท่ีสุดเข้ามาท าการทดลอง  และใช้ทฤษฎีล าดับชั้นความสัมพันธ์ของกราฟ (Hierarchical Relationship Graph) ในรูปแบบของ
การแทนข้อมูลภาพ ด้วยความสัมพันธ์ของข้อมูลวัตถุภายในภาพ  กราฟจะแสดงความสัมพันธ์ของวัตถุในรูปแบบของกราฟ
รวมทั้งความสัมพันธ์ (Relationship) ระหว่างวัตถุท่ีเกิดขึ้น และท าเปรียบเทียบความเหมือนกันของความหมายภาพด้วยการ
จ าแนกภาพท้ังหมดด้วย วิธีซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน (Support Vector Machines) แบบ One-against-One และแบบ One-
against-all ด้วยฟังก์ชันเคอร์เนล แบบเชิงเส้น (Linear Kernel) การเก็บรวบรวมข้อมูลภาพและคัดเลือกภาพดิจิทัลท่ีมีวัตถุบน
ภาพเด่นชัด และภาพท่ีคัดเลือกเข้ามามนุษย์สามารถแปลความหมายภาพนั้นได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นข้อมูลภาพท่ีเตรียมพร้อมจะ
สามารถเข้าสู่กระบวนการประมวลผลภาพ โดยในงานวิจัยจะมีการแบ่งขั้นตอนวิธีการด าเนินงานวิจัยโดยท่ัวไปจะแบ่งออกเป็น 
3 ส่วนดังนี้ 1) ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล 2) ขั้นตอนการประมวลผล และ 3) ขั้นตอนการวัดประสิทธิภาพ  ดังแสดงในภาพท่ี 
1 

 
ขั้นตอนการประมวลผล  

การประมวลผล (Data Processing) เป็นการสกัดข้อมูลจากภาพเพ่ือน ามาเป็นข้อมูลฟีเจอร์เวกเตอร์ ประกอบด้วย
ข้อมูลวัตถุ ขนาดของแต่ละวัตถุ (Object Size) ต าแหน่งของแต่ละวัตถุ (Object Position) เข้ามาประกอบในการพิจารณา
ร่วมกับโครงสร้างสเกตตรีตรอน เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนจะน าเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกฟีเจอร์ 

1. การให้ความหมายวัตถุหรือแท็กข้อมูล ได้ใช้  LabelMe (Russell, et al., 2008 ; Torralba, et al., 2010) 
เป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ส าหรับงานวิจัยทางด้าน Computer Vision โดยแอพพลิเคชันสามารถท างาน
ได้อย่างเต็มรูปแบบบนเว็บในลักษณะของเครื่องมือให้ความหมาย ( Web-based annotation tools) ดังแสดงในภาพท่ี 2 (ก) 
ปัจจุบันมีวัตถุบนภาพท่ีถูกให้ความหมายรวมทั้งสิ้น 400,000 ผู้ใช้สามารถเข้าถึงโปรแกรมผ่านทางเครือข่ายออนไลน์ได้ ท าให้
ผู้ใช้งานท่ีเข้ามาให้ความหมายภาพมาได้มากมาย และมีพ้ืนฐานของการให้ความหมายท่ีแตกต่างกันตามความสามารถ ของแต่
ละบุคคล ข้อมูลค าหลักจะถูกจัดเก็บลงบนฐานข้อมูลพร้อมกับรูปภาพดังแสดงตัวอย่างของภาพท่ีถูกแท็ก จากภาพท่ี 2  (ข)  
ข้อมูลค าหลักท่ีถูกแท็กแล้วจะแสดงไว้ทางขวามือ จะได้ข้อมูลค าหลักของวัตถุบนภาพประกอบด้วย grass, snorkel, snorkel, 
kid, kid, ball, ball, flipper และ flipper ดังนั้นวัตถุบนภาพถูกให้ความหมายด้วยวิธีการท่ีเรียกว่า labeled object หรือ 
แท็ก (tag) (Mezaris, et al, 2003) และจัดเก็บข้อมูลในตัวแปรชื่อ  1221 ,..., oooOi  และการจ าแนกข้อมูลภาพเป็น
กระบวนการสุดท้าย มีขั้นตอน 3 ขั้นตอนดังนี ้
 

 
                    (ก)                                         ( ข ) 
ภาพที่ 2 แสดงแอพพลิเคชัน LabelMe ก. การแท็กบริเวณของวัตถุ  ข .ค าศัพท์ของวัตถุท่ีถูกแท็กบนภาพ 
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2. วัตถุประสงค์ 
งานวิจัยนี้จึงได้น าเสนอการปรับปรุงการจ าแนกความหมายภาพด้วยการแทนใช้ หลักทฤษฎีการรับรู้ภาพของมนุษย์ที่
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2. การสกัดข้อมูลจากวัตถุ ( feature extraction) โดยใช้โครงสร้างสเกตรีตรอน ( Structure Skeleton) เข้ามา
ประยุกต์เพ่ือใช้ในการแปลความหมายภาพ ดังแสดงในภาพท่ี 3 (ก)  จากทฤษฎีของ Rudolph Arnheim (Arnheim, 1974 : 
11-15) กล่าวไว้ว่า การรับรู้รวมถึงการสนใจภาพครั้งแรกของมนุษย์ นั้นจะรับรู้วัตถุท่ีเด่นก่อน โดยวัตถุท่ีเด่นนั้นจะเป็นวัตถุใน
แนวกึ่งกลางภาพ และจะต้องมีขนาดของวัตถุใหญ่เพียงพอ เพราะฉะนั้นวัตถุท่ีอยู่ด้านริมขอบภาพ หรือด้านข้างภาพจะรับรู้หรือ
สนใจเป็นส่วนถัดไปโดยคิดเป็นสัดส่วนลดหลั่นกันตามขนาดและต าแหน่งบนภาพ ดังแสดงในภาพท่ี 3 (ข)  ประกอบด้วย sea, 
sky, sand, kid, ball และ dog โดยที่ขนาดของวัตถุท่ีเป็น sea, sky และ sand จะมีพ้ืนท่ีมากท่ีสุด ตามล าดับ แต่เมื่อ
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2.1.2 การค านวณต าแหน่งวัตถุ (Calculated Object Position) ส าหรับการต าแหน่งวัตถุ (Object Position: ip  ) 
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3. การคัดเลือกฟีเจอร์ ( Feature Selection) เป็นการคัดเลือกข้อมูลหรือฟีเจอร์ที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการ
ประมวลผล เนื่องจากข้อมูลมีจ านวนมากซึ่งคุณลักษณะบางตัวของข้อมูลไม่จ าเป็นต้องใช้ เพราะฉะนั้นจะต้องมีการคัดเลือก
ข้อมูลท่ีดีเพ่ือ เพิ่มประสิทธิภาพการท านาย รวมถึงการสังเคราะห์โมเดลได้รวดเร็ว และเพ่ือลดความซับซ้อนของข้อมูล ได้ท า
การเลือกอัลกอริทึม Chi-square และ Information Gain ซึ่งเป็นอัลกอริทึมท่ีวัดความสามารถของฟีเจอร์ทุกตัวเปรียบเทียบกัน 

3.1 การคัดเลือกฟีเจอร์แบบ ไคส์-สแควร์  
การคัดเลือกฟีเจอร์แบบ ไคส์-สแควร์ (Chi-square: 2   ) เป็นการคัดเลือกข้อมูลหรือฟีเจอร์โดยใช้การเปรียบค่าของ

ฟีเจอร์ที่ได้จากการค านวณของกลุ่มของข้อมูลท้ังหมด เพื่อท าการหาค่าคุณสมบัติของฟีเจอร์ ในแต่ละตัวว่ามีความส าคัญมาก
หรือน้อยกว่ากัน ค่าสุดท้ายที่ได้จะสามารถบอกล าดับความส าคัญของฟีเจอร์ได้ มีสูตรการค านวณดังนี้ 
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 โดยที่  m  คือ จ านวนช่วงข้อมูล, k   คือ จ านวนกลุ่มข้อมูล,  ijA  คือ จ านวนกลุ่มข้อมูลตัวอย่างท่ี i   

กลุ่มที่ j  ,   iR คือ จ านวนของข้อมูลในช่วงท่ี i  , jC  คือ จ านวนของข้อมูลในช่วงท่ี j , N   คือจ านวนรวมของข้อมูล
ท้ังหมด , ดังนั้น  ijX the Expected Frequency ของ ijA  ผลลัพธ์ท่ีได้ออกมาค่า 2  ที่สูงสุดแสดงว่าฟีเจอร์ ตัวนั้นจะมี

ความส าคัญมากท่ีสุดในกลุ่มของข้อมูล   
3.2 การคัดเลือกฟีเจอร์แบบ Information Gain Ratio 
Information Gain Ratio (IGR) เป็นการคัดเลือกข้อมูลหรือฟีเจอร์โดยใช้การลดค่าของ Entropy จากกลุ่มย่อยของ

ข้อมูล ( Cluster) IGR ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยในการคัดเลือกฟีเจอร์ที่ดีท่ีสุดใน อัลกอริทึมแบบ C4.5 เป็นรูปแบบ
ของ Decision Tree   IGR แทนด้วย  Cxrgain ,_ คือค่าของ IGR ท่ีมีข้อมูลแอทริบิวต์ x ในกลุ่มย่อย C สามารถก าหนด
สูตรของ IGR ได้ดังนี้ 
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กลุ่มย่อย ic  คือเซตย่อยท่ี i  ในC และ ic คือจ านวนของข้อมูลท้ังหมดใน ic  เมื่อ C คือกลุ่มข้อมูล 
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ผลลัพธ์ท่ีได้ออกมาค่าของ IGR ท่ีสูงสุดแสดงว่า ฟีเจอร์นั้นจะมีความส าคัญมากท่ีสุดในกลุ่มของข้อมูล เพราะฉะนั้น
การท่ีน าฟีเจอร์ใดเข้ามาใช้ในการทดลองจึงควรท่ีจะหาความส าคัญของฟีเจอร์ก่อนเสมอ ผลท่ีได้จากการใช้งานจะช่วยลดความ
ซับซ้อนได้และไม่เปลืองค่าท่ีใช้งานจริง 

การคัดเลือกข้อมูล เป็นการคัดเลือกความสามารถของฟีเจอร์ ท่ีมีความส าคัญท่ีสุดมาใช้ในการทดลองต่อไป ซึ่งข้อมูล
วัตถุ )( iO ท่ีได้จากการแท็กเบื้องต้นนั้นมีจ านวนถึง 12 ฟีเจอร์ ประกอบด้วย },,,,,,,,,,,{ 121110987654321 ffffffffffff  
จึงต้องมีการคัดเลือกเฉพาะฟีเจอร์ที่มีความส าคัญโดยจะท าการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบโดยใช้ 2   วิธีการคือ Chi-square และ 
information gain ผลการทดลองแสดงในภาพท่ี 4 ก. แสดงข้อมูลแต่ละฟีเจอร์ต่างมีประสิทธิภาพในการจ าแนกประเภท
ข้อมูลภาพท่ีต่างกัน  เมื่อน าค่า chi-square และ information gain มาเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปน้อยจะเห็นว่า 
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วัตถุ )( iO ท่ีได้จากการแท็กเบื้องต้นนั้นมีจ านวนถึง 12 ฟีเจอร์ ประกอบด้วย },,,,,,,,,,,{ 121110987654321 ffffffffffff  
จึงต้องมีการคัดเลือกเฉพาะฟีเจอร์ที่มีความส าคัญโดยจะท าการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบโดยใช้ 2   วิธีการคือ Chi-square และ 
information gain ผลการทดลองแสดงในภาพท่ี 4 ก. แสดงข้อมูลแต่ละฟีเจอร์ต่างมีประสิทธิภาพในการจ าแนกประเภท
ข้อมูลภาพท่ีต่างกัน  เมื่อน าค่า chi-square และ information gain มาเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปน้อยจะเห็นว่า 

 
  
 

 

ล าดับของการเรียงตัวของการใช้ฟีเจอร์ มีล าดับท่ีเหมือนกันดังนี้ chi-square 
,,,,,,,{ 111024587 fffffffFchi  },,,, 612391 fffff  และ Information Gain 
,,,,,,,{ 111024587 fffffffFInfo  },,,, 612391 fffff  

จากผลการคัดเลือกข้อมูลในภาพท่ี 4 (ก)  แสดงให้เห็นว่าข้อมูลในล าดับท่ี 7 จะมีค่าของ Chi-square และ 
Information Gain  มีค่าสูงสุดเป็น 455.54 และ 65.7 x102 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าข้อมูลเป็นข้อมูลท่ีมีผลต่อการ
จ าแนกข้อมูลมากท่ีสุดจากจ านวนฟีเจอร์ทั้งหมด 12 ตัว และ ในล าดับถัดมาข้อมูลที่ 8 จะมีค่าของ Chi-square 213.99 
และ Information Gain 28.01x102  และถัดมาข้อมูลล าดับท่ี 5 162.19 และ  23.54 x102  เป็นค่า Chi-square และ 
Information Gain ตามล าดับ  เมื่อได้ล าดับความสามารถของข้อมูลท้ังหมดแล้วน าฟีเจอร์ทั้งหมดท าการจ าแนกข้อมูลภาพ 
ตามผลการทดลองข้างต้น โดยใช้ลักษณะการเรียงตัวของการคัดเลือก มาทดลองเพ่ือเปรียบเทียบการจ าแนกโดยใช้การตัว
จ าแนก (Classifier) ท้ังหมด 3 วิธี คือ Naïve-Bayes, Multiple Feedforward Neural Network (MFNN), Supporting 
Vector Machine (SVM) ได้ผลการทดลองดังภาพท่ี 4 (ข) เป็นการจ าแนกข้อมูลภาพ ตามจ านวนของข้อมูล ( Number of 
Features) โดยเริ่มต้นท่ีจ านวน 1 ฟีเจอร์ คือ ข้อมูลในล าดับท่ี 7  ถูกจ าแนกข้อมูลด้วยวิธี Naïve-Bayes ได้ค่าความถูกต้อง 
(Accuracy) เพียง 43% จ าแนกข้อมูลด้วย SVM ได้ค่าความถูกต้อง 50% และจ าแนกข้อมูลด้วย MFNN ได้ค่าความถูกต้อง 
47.9% เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความถูกต้องเป็น 47% แต่เมื่อมีการรวมกันของ ข้อมูลทั้งหมดจนกระท่ังครบท้ัง 12 ฟีเจอร์ 
ได้จ าแนกข้อมูลด้วยวิธี Naïve-Bayes ได้ค่าความถูกต้องเพียง 65.7% จ าแนกข้อมูลด้วย SVM ได้ค่าความถูกต้อง 70.7% 
และจ าแนกข้อมูลด้วย MFNN ได้ค่าความถูกต้อง 71.3% และค่าเฉลี่ยของความถูกต้องเพียงแค่ 69% ซึ่งนับว่ามีค่าท่ีน้อย 
เพ่ิมขึ้นถึง 11 ฟีเจอร์ได้รับค่าความถูกต้องเพ่ิมขึ้นเพียง 22% เท่านั้น ได้ท าการทดลองเพ่ือพิจารณาค่าความถูกต้อง  โดยใช้
การเรียงล าดับฟีเจอร์ของวัตถุ  )( iO  ฟีเจอร์ในล าดับท่ี 7 )( 7f  เป็นฟีเจอร์ที่ได้ถูกคัดเลือกมาให้เป็นฟีเจอร์ตัวแรกท่ีใช้ในการ
ทดลองเน่ืองจากเป็นตัวท่ีสามารถแยกแยะกลุ่มของภาพได้มากที่สุด โดยที่ค่าความถูกต้องเฉลี่ยท่ีได้เป็น  47.2%  ซึ่งเป็นเกือบ
ครึ่งหนึ่ง ของการจ าแนกข้อมูลท้ังหมด  

 
                   ( ก )                                        ( ข ) 

ภาพที่ 4 ผลลัพธ์การคัดเลือกฟีเจอร ์( ก ) ผลลัพธ์การคัดเลือก 12 ฟีเจอร์ ( ข ) ผลลัพธ์ของการ 
จ าแนกข้อมูลตามจ านวนฟีเจอร ์

เมื่อพิจารณาการรวมตัวของฟีเจอร์ที่ 7 9 และ 11 ฟีเจอร์จะได้ค่าความถูกต้องเป็น 68.9% 70.6% และ 69.5% 
ตามล าดับ ดังนั้นจึงเลือกใช้จ านวนฟีเจอร์เพียง 7 ฟีเจอร์ท่ีประกอบด้วย },,,,,,{ 111024587 fffffff  เพราะการใช้ข้อมูลถึง 11 
ฟีเจอร์เป็นการใช้จ านวนของข้อมูลท่ีมากเกินไปจาก 12 ฟีเจอร์ และเมื่อเปรียบเทียบแล้วจะมีค่าความถูกต้องของการจ าแนก
ด้วย SVM และ MFNN ท่ีน้อยกว่า เมื่อใช้เคร่ืองมือจ าแนกด้วย  Naïve-Bayes จะได้ค่าความถูกต้องเพียง 55.7% แต่ใช้
เครื่องมือจ าแนกข้อมูลด้วย  SVM ได้ค่าความถูกต้อง 74.7% ส่วนการจ าแนกข้อมูลด้วย MFNN ได้ค่าความถูกต้องเป็น 
76.2%   แต่เมื่อพิจารณาถึงค่าเฉลี่ยของความถูกต้องจะได้เพียง 68.9% ส าหรับการทดลองแบบท่ีมีการรวมกันของข้อมูลถึง 
9 ฟีเจอร์ที่ประกอบด้วย  },,,,,,,,{ 91111024587 fffffffff  จะได้ค่าความถูกต้องของ 63.9% 67.5% และ 80.4% โดยที่มี
การใช้เครื่องมือจ าแนกข้อมูลด้วย  naïve-Bayes  SVM และ  MFNN ตามล าดับซึ่งมีการคิดเป็นค่าเฉลี่ยของความถูกต้องได้ 
70.6% ซึ่งเป็นค่าท่ีมากกว่าการรวมกันโดยใช้ฟีเจอร์แบบ 7 ตัวดังนั้นเมื่อพิจารณาอย่างละเอียดการรวมกันของข้อมูลท้ังหมด 

Number of   
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7 ฟีเจอร์จะได้ค่าเฉลี่ยของความถูกต้องอยู่ที่ 68.9% และ 9 ฟีเจอร์ค่าเฉลี่ยของความถูกต้องอยู่ที่ 70.6% ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความ
ถูกต้องห่างกันอยู่เพียง 1.8% แต่จะมีความต่างกันอยู่ถึง 2 ฟีเจอร์ดังน้ันจึงเลือกใช้จ านวนเพียง 7 ฟีเจอร์ ประกอบด้วย 

},,,,,,{ 111024587 fffffff  
 

การแทนวัตถุลงในกราฟล าดับชั้น  
 ข้อมูลภาพท่ีได้ถูกแปลงเป็นข้อมูลวัตถุเป็นฟีเจอร์ลงในตัวแปรท่ีเป็นเมตริกซ์ก าหนดให้  rJNT

N
TT RXXXX  ],...,,[ 21

มีขนาดเมตริกซ์เป็น rJN   เมื่อ N แทนจ านวนภาพ r แทนขนาดมิติของเมตริกซ์ และ J เป็นจ านวนของวัตถุบนภาพ 
ก าหนดให้ ],...,,[ 21 NyyyY  เป็นเวกเตอร์ของวัตถุท่ีเก็บค่าการจ าแนกประเภทของ N ภาพข้อมูลวัตถุภายในภาพท่ีถูกจัดเก็บลง
ในเมตริกซ์จะถูกสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุด้วยแนวคิดกราฟ (Conceptual Graph) ก าหนดให้รูปภาพใดใด สามารถเขียน
ความสัมพันธ์ของแนวคิดกราฟ เป็นสเปเชียลเอ็นทิตี้ (Spatial Entities ) ท่ีแทนด้วยเซตของ V  คือจุด (Vertex) หรือโหนด 
(Node) เมื่อ }...1{ Ni  และความสัมพันธ์ของวัตถุภายในภาพเชื่อมต่อกันด้วย E  : ,VVE   เมื่อ E   คือความสัมพันธ์
ระหว่างโหนดสองโหนด (Edge)  ดังนั้นสามารถแทนความสัมพันธ์ของสองจุดได้ด้วย Evve baab  ),(  เมื่อ
ก าหนดให้ Vvv ba ,  จากตัวอย่างภาพท่ี 2  แสดงภาพท่ีได้จาก LabelMe  (Torralba, et al., 2010)   วัตถุค าหลักมีดังนี้ 
kid kid grass ball ball snorkel snorkel flipper ดังแสดงในภาพท่ี 4 (ก) และ (ข) เป็นการแทนความสัมพันธ์วัตถุด้วย
โหนดบนกราฟดังนั้น grass เป็น root node ท่ีมีความสัมพันธ์ร่วมกันกับ kid ท้ังสองและ โหนดของ kid จะเกิด
ความสัมพันธ์ต่อไปยังส่วนต่างๆจะถูกเชื่อมเข้าด้วยกันเป็นค่าของ E  ขั้นตอนการประมวลผลจะน าข้อมูลท่ีมีการจัดเก็บไว้
ประมวลผล ด้วยแนวคิดกราฟ และความสัมพันธ์ภายในแบบล าดับชั้น  

 
         ( ก )                                ( ข )                         ( ค ) 

ภาพที่ 5 ตัวอย่างความสัมพันธ์ของค่าน้ าหนักภายในกราฟ (ก) ความสัมพันธ์ของวัตถุด้วยแนวคิดกราฟ (ข) ค่าน้ าหนัก
ระหว่างโหนด s  และ t  (ค) ความสัมพันธ์ภายในกราฟย่อย 

 
แบ่งการประมวลผลเพ่ือทดสอบค่าความถูกต้องและผลลัพธ์ท่ีได้ออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
1. การก าหนดค่าน้ าหนักวัตถุ ส าหรับข้อมูลวัตถุบนภาพ โดยคิดค่าน้ าหนักจากความสัมพันธ์ข้อมูลวัตถุท่ีเกิดขึ้น

ท้ังหมดภายในภาพ T
NX  โดยจะเก็บเป็นค่า )( iv  (Information Content) แทนรายละเอียดข้อมูลดังนั้นสามารถนับจ านวน

ค าหลักท่ีเกิดขึ้นเป็นค่าของความน่าจะเป็นของแต่ละค าหลักบนภาพได้ด้วยสมการดังนี้ 
 

},...,1{,)()()( NivfreqvfreqvP
i

iii                                         (8) 

 
เมื่อก าหนดให้ )( ivP  แทนความน่าจะเป็นของวัตถุ iv  และ )( ivfreq แทนความถี่ของวัตถุ iv   ท่ีเกิดขึ้น  

 
 )(

)()(
vwordn

i ncountvfreq                                                     (9) 
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7 ฟีเจอร์จะได้ค่าเฉลี่ยของความถูกต้องอยู่ที่ 68.9% และ 9 ฟีเจอร์ค่าเฉลี่ยของความถูกต้องอยู่ที่ 70.6% ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความ
ถูกต้องห่างกันอยู่เพียง 1.8% แต่จะมีความต่างกันอยู่ถึง 2 ฟีเจอร์ดังน้ันจึงเลือกใช้จ านวนเพียง 7 ฟีเจอร์ ประกอบด้วย 

},,,,,,{ 111024587 fffffff  
 

การแทนวัตถุลงในกราฟล าดับชั้น  
 ข้อมูลภาพท่ีได้ถูกแปลงเป็นข้อมูลวัตถุเป็นฟีเจอร์ลงในตัวแปรท่ีเป็นเมตริกซ์ก าหนดให้  rJNT

N
TT RXXXX  ],...,,[ 21

มีขนาดเมตริกซ์เป็น rJN   เมื่อ N แทนจ านวนภาพ r แทนขนาดมิติของเมตริกซ์ และ J เป็นจ านวนของวัตถุบนภาพ 
ก าหนดให้ ],...,,[ 21 NyyyY  เป็นเวกเตอร์ของวัตถุท่ีเก็บค่าการจ าแนกประเภทของ N ภาพข้อมูลวัตถุภายในภาพท่ีถูกจัดเก็บลง
ในเมตริกซ์จะถูกสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุด้วยแนวคิดกราฟ (Conceptual Graph) ก าหนดให้รูปภาพใดใด สามารถเขียน
ความสัมพันธ์ของแนวคิดกราฟ เป็นสเปเชียลเอ็นทิตี้ (Spatial Entities ) ท่ีแทนด้วยเซตของ V  คือจุด (Vertex) หรือโหนด 
(Node) เมื่อ }...1{ Ni  และความสัมพันธ์ของวัตถุภายในภาพเชื่อมต่อกันด้วย E  : ,VVE   เมื่อ E   คือความสัมพันธ์
ระหว่างโหนดสองโหนด (Edge)  ดังนั้นสามารถแทนความสัมพันธ์ของสองจุดได้ด้วย Evve baab  ),(  เมื่อ
ก าหนดให้ Vvv ba ,  จากตัวอย่างภาพท่ี 2  แสดงภาพท่ีได้จาก LabelMe  (Torralba, et al., 2010)   วัตถุค าหลักมีดังนี้ 
kid kid grass ball ball snorkel snorkel flipper ดังแสดงในภาพท่ี 4 (ก) และ (ข) เป็นการแทนความสัมพันธ์วัตถุด้วย
โหนดบนกราฟดังนั้น grass เป็น root node ท่ีมีความสัมพันธ์ร่วมกันกับ kid ท้ังสองและ โหนดของ kid จะเกิด
ความสัมพันธ์ต่อไปยังส่วนต่างๆจะถูกเชื่อมเข้าด้วยกันเป็นค่าของ E  ขั้นตอนการประมวลผลจะน าข้อมูลท่ีมีการจัดเก็บไว้
ประมวลผล ด้วยแนวคิดกราฟ และความสัมพันธ์ภายในแบบล าดับชั้น  

 
         ( ก )                                ( ข )                         ( ค ) 

ภาพที่ 5 ตัวอย่างความสัมพันธ์ของค่าน้ าหนักภายในกราฟ (ก) ความสัมพันธ์ของวัตถุด้วยแนวคิดกราฟ (ข) ค่าน้ าหนัก
ระหว่างโหนด s  และ t  (ค) ความสัมพันธ์ภายในกราฟย่อย 

 
แบ่งการประมวลผลเพ่ือทดสอบค่าความถูกต้องและผลลัพธ์ท่ีได้ออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
1. การก าหนดค่าน้ าหนักวัตถุ ส าหรับข้อมูลวัตถุบนภาพ โดยคิดค่าน้ าหนักจากความสัมพันธ์ข้อมูลวัตถุท่ีเกิดขึ้น

ท้ังหมดภายในภาพ T
NX  โดยจะเก็บเป็นค่า )( iv  (Information Content) แทนรายละเอียดข้อมูลดังนั้นสามารถนับจ านวน

ค าหลักท่ีเกิดขึ้นเป็นค่าของความน่าจะเป็นของแต่ละค าหลักบนภาพได้ด้วยสมการดังนี้ 
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ดังนั้นเมื่อมีการค านวณในแต่ละโหนดบนภาพสามารถเขียนเป็นสมการของ )( iv  ใน iv  ได้ดังนี้  
 

)(log)( 1
ii vPv                                                      (10) 

 
2.  การหาความสัมพันธ์ของสายเชื่อมโยงข้อมูล ภายในภาพจะมีวัตถุท่ีถูกแทนเป็นโหนดได้หลายโหนดแต่ละโหนดถูก

เชื่อมโยงด้วย edge ระหว่างกันเป็นทอดๆดังแสดงในภาพท่ี 5 (ข) เมื่อก าหนดให้ s เป็นโหนดท่ีมีความสัมพันธ์กับโหนดพ่อแม่ 
(Parent Node) มีโหนดลูก (Children Node) คือ iv , jv , kv , lv และ gv ดังนั้นความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้นของ iv  นั้นเกิดขึ้น
ร่วมกันหลายโหนด สามารถหาความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้นด้วยการค านวณเป็นค่าของ Link Strength (LS)  การประมวลผลจะ
เลือกจากจ านวนโหนดท่ีการติดต่อกันในกราฟย่อยที่มีจ านวนน้อยท่ีสุดจากกราฟ โดยเลือกจากโหนด s  ที่เชื่อมโยงไปโหนด t  
ดังนั้น ก าหนดให้  

 EVG  ,                                                          (11) 
 

เป็นกราฟใหม่ที่มีโหนด s  เชื่อมโยงไปโหนด t  ดังนั้น },,{ tsVV   และ }:),{(}:),{( VutuVvvsEE  โดยที่ s  
และ t เป็นส่วนเชื่อมโยงไปยังวัตถุ ค่าน้ าหนักระหว่างโหนด s และโหนดอื่นๆ สามารถแทนค่าได้ด้วย  เป็นฟีเจอร์ที่ใช้เก็บ
เส้นทางดังแสดงในภาพท่ี 5 (ค) การแก้สมการจะแก้ได้ด้วยการหาค่าต่ าสุดของความสัมพันธ์ภายในกราฟ G จาก
ความสัมพันธ์ ระหว่างโหนด s  และ t สามารถเขียนสมการได้ดังนี ้
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ส าหรับค่าน้ าหนักท่ีเกิดขึ้นของเวอร์เท็กซ์ j ใน rJV ,...,2,1 ทุกเวอร์เท็กซ์จะมีการแทนค่าด้วยค่าน้ าหนัก เมื่อก าหนดให้ ][ ,vuc

เป็นค่าน้ าหนักของเส้นเชื่อมระหว่าง u และ v  เมื่อ Evuvuc ),(, ][   และ F เป็นเซตของเส้นทางการไหลของการเชื่อมโยงบน
กราฟ G วัตถุท่ีถูกเลือกจะสามารถเรียกดูค่าได้จากการไหลของ uvf จากทุกๆเส้นของ ),( vu บนกราฟ  
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เมื่อแทน u เป็นค่าใน R และ F เป็นการไหลข้อมูลบนกราฟ G 
 
การวัดประสิทธิภาพการจ าแนกความหมายภาพ  
 

ในงานวิจัยนี้ได้ใช้การวัดประสิทธิภาพการจ าแนกภาพด้วย ระดับความแม่นย า (Precision) และการเรียกคืน (Recall) 
และ F1 (F-measure) โดยมีรายละเอียดสมการดังนี ้
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เมื่อ A แทนจ านวนภาพท่ีจ าแนกได้ถูกต้อง B แทนจ านวนรูปภาพท่ีจ าแนกได้แต่ไม่ถูกต้อง และ C แทนจ านวนภาพท่ีถูกต้อง
แต่ไม่สามารถจ าแนกได้ 
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ผลการจ าแนกความหมายของข้อมูลภาพ 
 ข้อมูลภาพในการทดลองได้ใช้ฐานข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมและมาจากแอพพลิเคชัน LabelMe  ได้มีการคัดเลือกภาพ

ส าหรับการทดลองให้อยู่ในหมวดหมู่ของภาพภายในบ้าน ( Indoor) และภาพภายนอกบ้าน ( Outdoor) โดยได้ก าหนดตาม
ความหมายพ้ืนฐานจากการสุ่มและตัดสินใจจากการจ าแนกความหมายภาพด้วยคนเป็นหลัก (Human Scenes Classification) 
(Xiao, 2010) จึงได้มีการแบ่งกลุ่มภาพย่อยในเป็น 7 กลุ่มเพื่อทดสอบการจ าแนกความหมายของข้อมูลภาพ ประกอบด้วยกลุ่ม
ของ ภาพส านักงาน ( Office), ภาพห้องนั่งเล่น ( Living Room), ภาพเมือง ( City), ภาพห้องครัว ( Kitchen), ภาพชายฝั่ง 
(Coast), ภาพภูเขา ( Mountain), ภาพป่า ( Forest) ค าหลักท่ีถูกแท็กไว้บนภาพจากผู้ใช้ใน LabelMe โดยก าหนดให้จ ากัด
ขอบเขตของค าหลักท่ีใช้ในการทดลองน้ีรวมทั้งหมด 95 ค าท่ีแตกต่าง ภาพรวมทั้งหมดท่ีใช้ในการทดลอง 1,500 ภาพ  
จ าแนกด้วย เครือข่ายแบบเบย์  ( Bayesian Network)  และ วิธีซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน ( Support Vector Machines) 
การทดลองแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี ้

1. การจ าแนกความหมายภาพด้วยข้อมูลจากการสกัดจากโครงสร้างสเกลตรีตรอน 
การทดลองจะใช้ข้อมูลจากฟีเจอร์ที่ได้มาจากการค านวณหาค่าน้ าหนักวัตถุเด่นบนภาพจากค าหลักท่ีถูกสกัดมากจากโครงสร้าง
สเกลตรีตรอน แต่ละเซตจะถูกจัดเก็บตามความส าคัญเรียงตามขนาดของวัตถุท่ีโดดเด่นบนภาพ ( io ) และต าแหน่งของวัตถุ 
( ip ) เพ่ือจ าแนกกลุ่มภาพเดียวกันด้วยวิธี Naïve-Bayes และ SVM แสดงผลลัพธ์ในตารางท่ี 1 

2. การจ าแนกความหมายภาพด้วยฟีเจอร์ท่ีถูกเลือก 
การทดลองใช้ข้อมูลฟีเจอร์ที่ได้จากค่าน้ าหนักวัตถุเด่นบนภาพและต าแหน่งวัตถุจากค าหลักท่ีถูกสกัดมากจากโครงสร้าง

สเกลตรีตรอน และจากฟีเจอร์ที่ถูกคัดเลือกมาท้ัง 7 ฟีเจอร์ประกอบด้วย },,,,,,{ 111024587 fffffff  เพื่อท าการจ าแนกกลุ่ม
ภาพเดียวกันด้วยวิธี Naïve-Bayes และ SVM แสดงผลลัพธ์ในตารางท่ี 2 

จากผลการทดลองการจ าแนกความหมายภาพเบื้องต้นท่ีมีการใช้เพียงค่าน้ าหนักวัตถุเด่นบนภาพนั้นจะได้ค่าความ
ถูกต้องโดยเฉลี่ยเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น ดังแสดงในตารางท่ี  1   จะเห็นว่า เมื่อมีการใช้เพียงฟีเจอร์วัตถุท่ีโดดเด่นบนภาพ 
( io ) และต าแหน่งของวัตถุ ( ip ) ในการจ าแนก กลุ่มภาพ forest จะได้ค่าความถูกต้อง 49.0%  ด้วยวิธีการจ าแนกแบบ 
naïve-Bayes และ 50.5% ด้วย SVM    กลุ่มภาพ city จะได้ค่าความถูกต้อง 47.5%  ด้วยวิธีการ 

 
ตารางที ่ 1 ผลลัพธ์การจ าแนกความหมายภาพจากการสกัดจากโครงสร้างสเกลตรีตรอน 

Scene/Categories 
Performance (%) 

Naïve_Bayes SVM 
Precision Recall F1 Precision Recall F1 

Indoor 
Office 40.6 41.8 41.2 42.6 46.2 44.3 
Living room 47.1 44.0 45.5 46.1 43.5 44.8 
Kitchen 43.0 45.7 44.3 44.0 46.3 45.1 

Outdoor 

Coast 49.5 42.5 45.7 50.5 45.6 47.9 
Forest 47.5 50.5 49.0 49.5 51.6 50.5 
Mountain 42.6 46.7 44.6 43.6 44.9 44.2 
City 47.5 47.5 47.5 56.6 54.9 55.7 

Accuracy 45.39 47.52 
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ผลการจ าแนกความหมายของข้อมูลภาพ 
 ข้อมูลภาพในการทดลองได้ใช้ฐานข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมและมาจากแอพพลิเคชัน LabelMe  ได้มีการคัดเลือกภาพ

ส าหรับการทดลองให้อยู่ในหมวดหมู่ของภาพภายในบ้าน ( Indoor) และภาพภายนอกบ้าน ( Outdoor) โดยได้ก าหนดตาม
ความหมายพ้ืนฐานจากการสุ่มและตัดสินใจจากการจ าแนกความหมายภาพด้วยคนเป็นหลัก (Human Scenes Classification) 
(Xiao, 2010) จึงได้มีการแบ่งกลุ่มภาพย่อยในเป็น 7 กลุ่มเพื่อทดสอบการจ าแนกความหมายของข้อมูลภาพ ประกอบด้วยกลุ่ม
ของ ภาพส านักงาน ( Office), ภาพห้องนั่งเล่น ( Living Room), ภาพเมือง ( City), ภาพห้องครัว ( Kitchen), ภาพชายฝั่ง 
(Coast), ภาพภูเขา ( Mountain), ภาพป่า ( Forest) ค าหลักท่ีถูกแท็กไว้บนภาพจากผู้ใช้ใน LabelMe โดยก าหนดให้จ ากัด
ขอบเขตของค าหลักท่ีใช้ในการทดลองน้ีรวมทั้งหมด 95 ค าท่ีแตกต่าง ภาพรวมทั้งหมดท่ีใช้ในการทดลอง 1,500 ภาพ  
จ าแนกด้วย เครือข่ายแบบเบย์  ( Bayesian Network)  และ วิธีซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน ( Support Vector Machines) 
การทดลองแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี ้

1. การจ าแนกความหมายภาพด้วยข้อมูลจากการสกัดจากโครงสร้างสเกลตรีตรอน 
การทดลองจะใช้ข้อมูลจากฟีเจอร์ที่ได้มาจากการค านวณหาค่าน้ าหนักวัตถุเด่นบนภาพจากค าหลักท่ีถูกสกัดมากจากโครงสร้าง
สเกลตรีตรอน แต่ละเซตจะถูกจัดเก็บตามความส าคัญเรียงตามขนาดของวัตถุท่ีโดดเด่นบนภาพ ( io ) และต าแหน่งของวัตถุ 
( ip ) เพ่ือจ าแนกกลุ่มภาพเดียวกันด้วยวิธี Naïve-Bayes และ SVM แสดงผลลัพธ์ในตารางท่ี 1 

2. การจ าแนกความหมายภาพด้วยฟีเจอร์ท่ีถูกเลือก 
การทดลองใช้ข้อมูลฟีเจอร์ที่ได้จากค่าน้ าหนักวัตถุเด่นบนภาพและต าแหน่งวัตถุจากค าหลักท่ีถูกสกัดมากจากโครงสร้าง

สเกลตรีตรอน และจากฟีเจอร์ที่ถูกคัดเลือกมาท้ัง 7 ฟีเจอร์ประกอบด้วย },,,,,,{ 111024587 fffffff  เพื่อท าการจ าแนกกลุ่ม
ภาพเดียวกันด้วยวิธี Naïve-Bayes และ SVM แสดงผลลัพธ์ในตารางท่ี 2 

จากผลการทดลองการจ าแนกความหมายภาพเบื้องต้นท่ีมีการใช้เพียงค่าน้ าหนักวัตถุเด่นบนภาพนั้นจะได้ค่าความ
ถูกต้องโดยเฉลี่ยเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น ดังแสดงในตารางท่ี  1   จะเห็นว่า เมื่อมีการใช้เพียงฟีเจอร์วัตถุท่ีโดดเด่นบนภาพ 
( io ) และต าแหน่งของวัตถุ ( ip ) ในการจ าแนก กลุ่มภาพ forest จะได้ค่าความถูกต้อง 49.0%  ด้วยวิธีการจ าแนกแบบ 
naïve-Bayes และ 50.5% ด้วย SVM    กลุ่มภาพ city จะได้ค่าความถูกต้อง 47.5%  ด้วยวิธีการ 

 
ตารางที ่ 1 ผลลัพธ์การจ าแนกความหมายภาพจากการสกัดจากโครงสร้างสเกลตรีตรอน 

Scene/Categories 
Performance (%) 

Naïve_Bayes SVM 
Precision Recall F1 Precision Recall F1 

Indoor 
Office 40.6 41.8 41.2 42.6 46.2 44.3 
Living room 47.1 44.0 45.5 46.1 43.5 44.8 
Kitchen 43.0 45.7 44.3 44.0 46.3 45.1 

Outdoor 

Coast 49.5 42.5 45.7 50.5 45.6 47.9 
Forest 47.5 50.5 49.0 49.5 51.6 50.5 
Mountain 42.6 46.7 44.6 43.6 44.9 44.2 
City 47.5 47.5 47.5 56.6 54.9 55.7 

Accuracy 45.39 47.52 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 

 

ตารางที ่ 2 ผลลัพธ์การจ าแนกความหมายภาพด้วยฟีเจอร์ที่ถูกเลือก   

Scene/Categories 
Performance (%) 

Naïve_Bayes SVM 
Precision Recall F1 Precision Recall F1 

Indoor 
Office 57.4 56.9 57.1 59.4 60.0 59.7 
Living room 53.9 52.4 53.1 56.4 53.8 55.1 
Kitchen 52.0 52.5 52.3 56.0 53.3 54.6 

Outdoor 

Coast 53.4 53.9 53.7 58.4 56.7 57.6 
Forest 57.6 57.0 57.3 57.6 62.0 59.7 
Mountain 53.5 57.4 55.4 53.5 58.7 56.0 
City 59.6 57.3 58.4 60.4 58.1 59.2 

Accuracy 55.32 57.39 
 
จ าแนกแบบ naïve-Bayes และ 55.7% ด้วย SVM   แต่เมื่อทดลองจ าแนกภาพด้วยข้อมูลค่าน้ าหนักวัตถุภาพเด่นด้วยการ
เพ่ิมฟีเจอร์ท่ีถูกคัดเลือกมาอีก 7 ฟีเจอร์ },,,,,,{ 111024587 fffffff  ผลท่ีได้คือในกลุ่มภาพ city จะได้ค่าความถูกต้องถึง 
59.2% ด้วย SVM ในตารางท่ี 2 และกลุ่ม office ได้ค่าความถูกต้องถึง 59.7% ด้วย SVM  แต่กลุ่มเดียวกันจ าแนกด้วย  
naïve-Bayes จะได้ค่าความถูกต้องเป็น 57.1% จะเห็นว่าเมื่อมีการใช้จ านวนฟีเจอร์เพิ่มมากขึ้นท าให้ค่าความถูกต้องเพ่ิมขึ้น   

3. การจ าแนกความหมายภาพด้วยแนวคิดกราฟแบบล าดับชั้น 
การทดลองใช้ข้อมูลฟีเจอร์ที่ได้จากค่าน้ าหนักวัตถุเด่นบนภาพและต าแหน่งวัตถุจากค าหลักท่ีถูกสกัดมากจากโครงสร้าง

สเกลตรีตรอน รวมท้ังจากฟีเจอร์ที่ถูกคัดเลือกมาท้ัง 7 ฟีเจอร์ },,,,,,{ 111024587 fffffff และใช้การแทนค่าข้อมูลด้วย
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Scene/Categories 
Performance (%) 
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3. สรุปผลการทดลอง  
จากการทดลองท่ีมีการใช้ในส่วนของการสกัดข้อมูลจากโครงสร้างสเกตรีตรอนและการคัดเลือกฟีเจอร์ที่มีความส าคัญ

เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการจ าแนกภาพและยังใช้แนวคิดกราฟและความสัมพันธ์ของวัตถุภายในภาพเพ่ือค้นหา
ความสัมพันธ์ท่ีมีการแฝงตัวอยู่ตามกลุ่มความหมายภาพ ข้อมูลที่ได้น้ันท าให้ช่วยการจ าแนกความหมายภาพเพ่ิมมากขึ้น ท าให้
ค่าความถูกโดยเฉลี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพท่ีจ าแนกด้วย SVM One-against-one จะเห็นว่าค่าความถูกต้องโดยเฉลี่ย
เพ่ิมขึ้นถึงประมาณ 80.28% ดังแสดงตัวอย่างผลการจ าแนกความหมายภาพตามกลุ่มไว้ในภาพท่ี  6 แต่อย่างไรก็ตามควรมี
การปรับปรุงงานวิจัยนี้ให้สมบูรณ์มากขึ้นด้วยการแบ่งกลุ่มภาพให้หลากหลายและควรมีค าหลักเพ่ิมขึ้น ถ้าเป็นกลุ่มภาพมนุษย์
ควรมีค าหลักเฉพาะท่ีบออกถึงกิจกรรมของมนุษย์เพ่ิมขึ้นด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6 ตัวอย่างผลลัพธ์ของการจ าแนกความหมายภาพ (ก)  ภาพส านักงาน (ข) ภาพห้องนั่งเล่น  (ค) ภาพห้องครัว (ง) 
ภาพชายฝั่ง (จ) ภาพป่า (ฉ) ภาพภูเขา (ช) ภาพเมือง 
 
เอกสารอ้างอิง 
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Abstract 

The communication in the ASEAN Economic Community (AEC) promotes the importance of and necessity of 
the international language, English. Fluent in English communication yields tremendous communication advantages 
or otherwise, drastic disadvantages. With this necessity, the English lesson access tools would be supremely 
beneficial as the practical solution. This article proposes the concept in developing voice control based application 
for the English lesson access. The application of speech recognition technologies promotes the verbal-to-vocab 
translation for command. This application requires input of command to access English lesson via either a speech 
recognition device or a keyboard. The related English lessons will be displayed for user’s selection. After the 
selection, the system will display an English dialogue of the lessons and their translation in audio and text. The 
translation shows the meaning of words, type of vocabulary (noun, verb, preposition, adjective, adverb, or etc.), 
synonyms and antonyms to users. The system has been developed and evaluated. The 5-Likert scale questionnaire 
was used as user satisfaction evaluation. Sample groups are the 34 students with major of study in computer 
science, RMUTT and the six subject matter experts. The result has been discovered that the system has yielded 
positive effects 85% in terms of the users’ satisfaction. 
 
Keywords: Voice control application, Speech , Automatic speech recognition , English , Lessons 
 
บทคัดย่อ 

การสื่อสารในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC นั้น  ภาษาอังกฤษมีความส าคัญมาก เนื่องจากใช้เป็น
ภาษากลางในการติดต่อเจรจาทางธุรกิจและการท่องเท่ียว  ซึ่งหากใครท่ียังใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ไม่ดีเท่าท่ีควร ก็อาจเกิด
ความเสียเปรียบได้ ดังนั้นเครื่องมือที่ช่วยให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้   ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างแอพพลิเคชันค าสั่งเสียงเพ่ือเข้าสู่บทเรียนภาษาอังกฤษ ส าหรับช่วยให้เข้าถึงบทเรียนต่างๆ ได้โดยการใช้เสียงสั่งการ เพ่ือ
ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลบทเรียนได้  แม้ว่าไม่สะดวกที่จะพิมพ์ค าสั่งก็ตาม  ซึ่งแอพพลิเคชันนี้สร้างด้วยเทคโนโลยีของ 
Speech Recognition ท าให้สามารถท าค าสั่งจากเสียงพูดหรือคีย์บอร์ดได้ โดยผู้ใช้จะสามารถป้อนค าสั่งเข้าสู่บทเรียนได้โดยใช้
เสียงพูด หลังจากนั้นแอพพลิเคชันจะแสดงผลชื่อบทเรียนภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ใช้เลือกบทเรียน แล้วจึงแสดงบทสนทนา
ภาษาอังกฤษของบทเรียนนั้นพร้อมค าแปลภาษาไทย ในรูปแบบเสียงและข้อความ โดยค าแปลจะแสดง ความหมายของค าศัพท์  
ประเภทของค าศัพท์  ค าเหมือน และค าตรงข้าม ให้แก่ผู้ใช้   ในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้  คณะผู้วิจัยได้ใช้
แบบสอบถามแบบ 5 ระดับ  โดยกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี จ านวน 34 คน และผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 6 คน ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมพบว่า 85% ของผู้ใช้มีความพึง
พอใจในการใช้ระบบ 
 
ค ำส ำคัญ: แอพพลิเคชันค ำสั่งเสียง, เสียงพูด , กำรรู้จ ำเสียงพูดอัตโนมัติ , บทเรียน , ภำษำอังกฤษ 
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ภาษาอังกฤษของบทเรียนนั้นพร้อมค าแปลภาษาไทย ในรูปแบบเสียงและข้อความ โดยค าแปลจะแสดง ความหมายของค าศัพท์  
ประเภทของค าศัพท์  ค าเหมือน และค าตรงข้าม ให้แก่ผู้ใช้   ในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้  คณะผู้วิจัยได้ใช้
แบบสอบถามแบบ 5 ระดับ  โดยกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี จ านวน 34 คน และผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 6 คน ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมพบว่า 85% ของผู้ใช้มีความพึง
พอใจในการใช้ระบบ 
 
ค ำส ำคัญ: แอพพลิเคชันค ำสั่งเสียง, เสียงพูด , กำรรู้จ ำเสียงพูดอัตโนมัติ , บทเรียน , ภำษำอังกฤษ 
 

1. บทน า 
เมื่อกล่าวถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท่ีก าลังจะมาถึง ส่งผลให้กลุ่มประเทศอาเซียนต้องประสานสัมพันธ์กัน ท้ัง

ทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม โดยมีภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกัน  แม้ประเทศไทยจะเป็นประเทศผู้น า
อาเซียนมายาวนานหลายปี นับแต่ปีให้ก าเนิดอาเซียนเมื่อ 46 ปีท่ีแล้ว แต่ชื่อเสียงประเทศไทยตกต่ าลงในหลายด้าน โดยเฉพาะ
ทักษะภาษาอังกฤษ  ข่าวใน Jakarta Post รายงานอ้างผลการศึกษาขององค์กรด้านการศึกษาของสวิตเซอร์แลนด์ ชื่อ 
Education First (EF) ซึ่งได้ประกาศผลการจัดท าดัชนีการส ารวจคุณภาพการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยในระดับผู้ใหญ่ว่าคนไทย
ตกอยู่อันดับท่ี 55 จากการส ารวจ 60 ประเทศ และถูกจัดอยู่ในกลุ่ม “very low proficiency” หรือ “ต่ าคุณภาพทักษะภาษา
มาก”  ท้ังนี้เป็นการศึกษาข้อมูลจากการทดสอบผู้ใหญ่ 750,000 คน จาก 60 ประเทศ ในปี 2013 ด้วยทักษะทาง
ภาษาอังกฤษท่ีต่ าดังกล่าว จึงอาจส่งผลให้เสียเปรียบในการสื่อสารต่อรองธุรกิจได้  ดังนั้นหากมีเครื่องมือช่วยสอนและแปลภาษา
อังกฤษ จะส่งผลให้เขาเหล่านั้นได้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และรูปแบบการสนทนาท่ีถูกต้องจนเกิดทักษะและความเชื่อมั่นในการ
ติดต่อสื่อสารกัน หรือการท าธุรกรรมต่างๆ ร่วมกันในกลุ่มประชาคมอาเซียนได้เป็นอย่างดี 

เครื่องมือนี้เป็นแอพพลิเคชันท่ีใช้เทคโนโลยีของ Speech Recognition ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง และ
แพร่หลายไปยังทุกๆ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ ได้ใช้งานอุปกรณ์นั้นๆ ง่ายยิ่งขึ้น  เทคนิคของ
การรู้จ าเสียงพูดน้ัน ระบบจะสร้างโครงข่ายค า ( Word Network) โดยอาศัยแบบจ าลองภาษา ( Language Model) โดยในแต่ละ
ค าจะประกอบด้วยแบบจ าลองเสียง ( Acoustic Model) ประเภทฮิดเดนมาร์คอฟ ( Hidden Markov Model: HMM) ของแต่ละ
หน่วยเสียงท่ีมาประกอบกันเป็นค านั้นๆ  หลังจากนั้นระบบจะป้อนเวกเตอร์ของ Speech Feature เข้าไปยังโครงข่ายค า เพื่อ
ค านวณค่าความน่าจะเป็นของเสียงท่ีเข้ามาว่าจะตรงกับเส้นทางใดในโครงข่ายค า และจะเลือกค าตอบท่ีดีท่ีสุดเป็นเส้นทางท่ีมีค่า
ความน่าจะเป็นสูงท่ีสุด โดยขั้นตอนท้ังหมดจะเป็นการถอดรหัส (Decoding)  ซึ่งในทางปฏิบัติ นักวิจัยได้ใช้อัลกอริธึมการถอดรหัส
แบบ Viterbi beam-search เพ่ือลดปริมาณการใช้หน่วยความจ าและการค านวณด้วยการลบเส้นทางท่ีมีค่าความน่าจะเป็นต่ าท้ิงไป 

ระบบจะน าคลื่นเสียงท่ีป้อน เข้าสู่ขั้นตอนการรู้จ าเสียงพูดเพ่ือแปลงเป็นข้อความ จากนั้นน าไปค้นหาบทเรียนภาษา 
อังกฤษและความหมายของค าศัพท์ต่างๆ จากฐานข้อมูล แล้วแสดงออกมาในรูปแบบข้อความและเสียงสนทนา โดยใช้เทคนิค 
Voice Synthesis ในการอ่านค าศัพท์และความหมาย ซึ่งในท่ีนี้ใช้แอพพลิเคชัน VAJA Android ท่ีพัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ส าหรับการสังเคราะห์เสียงพูด 

แอนดรอยด์เป็นระบบปฏิบัติการท่ีมีความยืดหยุ่น และง่ายต่อการพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการน้ี อีกทั้งมีลักษณะ
โครงสร้างท่ีปรับได้ จึงสามารถติดตั้งลงในอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีมีความหลากหลายทางฮาร์ดแวร์ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือแท็บ
เล็ต  จึงมีผู้ใช้งานมาก ท าให้แอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว  ดังนั้นการพัฒนาแอพพลิเค
ชัน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์จึงเป็นสิ่งท่ีน่าสนใจอย่างยิ่ง 

แอพพลิเคชันค าสั่งเสียงเพ่ือเข้าสู่บทเรียนภาษาอังกฤษ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์นี้ จะช่วยอ านวยความสะดวกให้
ผู้ใช้งานทุกท่าน โดยเฉพาะกับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ท่ีไม่สามารถใช้นิ้วมือพิมพ์ค าศัพท์ผ่านทางแป้นพิมพ์ได้ สามารถเข้าสู่
บทเรียนภาษาอังกฤษหรือค้นหาความหมายของค าศัพท์ได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพียงแค่ใช้เสียงพูด ระบบก็จะน าเข้าสู่บทเรียน
ภาษาอังกฤษโดยอัตโนมัติ และแสดงผลออกมาท้ังในรูปแบบข้อความ และการสังเคราะห์เสียงพูด เพ่ือความสะดวกในการรับข้อมูล
ด้วย 
 
2. วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

2.1 ระบบรู้จ าเสียงพูด [1] 
เทคโนโลยีการรู้จ าเสียงพูด ( Automatic Speech Recognition) เป็นระบบท่ีช่วยแปลงเสียงพูดให้เป็นข้อความที่ระบบ

คอมพิวเตอร์สามารถน ามาใช้ประมวลผลต่อไปได้ โดยเทคโนโลยีนี้ได้รับการพัฒนาขึ้น ภายในหน่วยงานวิจัยของศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เพื่อช่วยลดข้อจ ากัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยการใช้ระบบประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ เป็นตัวเชื่อมโยงผู้ใช้เข้าสู่บริการทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆในขั้นตอนรู้จ าเสียง  ระบบจะสร้างโครงข่ายค า 
(Word Network) โดยอาศัยแบบจ าลองภาษา ( Language Model) โดยในแต่ละค าจะประกอบด้วยแบบจ าลองเสียง ( Acoustic 
Model) ประเภทฮิดเดนมาร์คอฟ ( Hidden Markov Model: HMM) ของแต่ละหน่วยเสียงท่ีมาประกอบกันเป็นค านั้น ๆ หลังจาก
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นั้นระบบจะป้อนเวกเตอร์ของ Speech Feature เข้าไปยังโครงข่ายค า เพื่อค านวณค่าความน่าจะเป็นของเสียงท่ีเข้ามาว่าจะตรงกับ
เส้นทางใดในโครงข่ายค า และจะเลือกค าตอบท่ีดีท่ีสุดเป็นเส้นทางท่ีมีค่าความน่าจะเป็นสูงท่ีสุด โดยขั้นตอนท้ังหมดจะเป็นการ
ถอดรหัส (Decoding)  ซึ่งในทางปฏิบัตินักวิจัยได้ใช้อัลกอริธึมการถอดรหัสแบบ Viterbi beam-search เพ่ือลดปริมาณการใช้
หน่วยความจ าและการค านวณ ด้วยการลบเส้น ทางท่ีมีค่าความน่าจะเป็นต่ าท้ิงไป 

การตอบโต้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีผ่านการใช้เมาส์ และคีย์บอร์ดรวมทั้งความสามารถในการเข้าใจค าสั่งการท างานของ
ระบบคอมพิวเตอร์ อาจท าให้การเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ยังคงเป็นเรื่องยากส าหรับผู้คนจ านวนไม่น้อย  แต่การเข้ามาของระบบ
รู้จ าเสียงพูด (Automatic Speech Recognition: ASR) ได้ท าลายก าแพงแห่งเทคโนโลยี ท าให้การใช้งานคอมพิวเตอร์กลับ
กลายเป็นเรื่องง่าย ที่ผู้ใช้ในทุกระดับชั้นแม้ยังไม่คุ้นเคยและช านาญในการใช้เทคโนโลยี สามารถโต้ตอบกับระบบคอมพิวเตอร์ได้
อย่างง่ายดายเพียงผ่านเสียงพูด 

เทคนิคท่ีใช้การรู้จ าเสียงพูด ( Speech Recognition), การสร้างระบบท่ีทนทานต่อสัญญาณรบกวน ( Robust Speech 
Recognition), การสร้างระบบรู้จ าเสียงพูดต่อเนื่องครอบคลุมค าศัพท์จ านวนมาก ( Large Vocabulary Continuous Speech 
Recognition: LVCSR) 

ข้อดีเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้คนสามารถโต้ตอบกับระบบคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้นผ่านเสียงพูด 
ข้อเสียหากมีความผิดปกติทางเสียง เช่น เจ็บป่วย พูดไม่ชัด อาจท าให้เกิดความขัดข้องในการสั่งการ ระบบอาจไม่เข้าใจ

ค าสั่ง หรือประมวลเสียงผิดพลาด กลายเป็นค าอื่นไป 
 

2.2 โปรแกรมวาจา (VAJA) เวอร์ชัน 6.0 [2] 
ซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย “วาจา” (VAJA) เป็นซอฟแวร์ท่ีแปลงข้อความภาษาไทยให้เป็นเสียงพูด หน่วย

ปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษา ( Human Language Technology Laboratory, HLT) ได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนาวาจา
อย่างต่อเน่ืองมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2540 จนมาถึงเวอร์ชันล่าสุด วาจา 6.0 ท่ีประยุกต์ใช้เทคนิคการสังเคราะห์เสียงแบบใหม่ ซึ่งอาศัย
แบบจ าลองทางสถิติ Hidden Markov Model ในการผลิตเสียง เทคนิคนี้ช่วยแก้ปัญหาการสะดุดของเสียงท่ีเคยเกิดขึ้นในวาจา
เวอร์ชันก่อนๆ เมื่อประกอบเข้ากับส่วนท านายสัมพันธ์ (prosody prediction module) ท่ีช่วยวิเคราะห์ขอบเขตของวลี และท านาย
ความยาวของหน่วยเสียง ท าให้ได้เสียงสังเคราะห์ที่มีความเป็นธรรมชาติ เป็นท่ีพึงพอใจของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้วาจา 6.0 
ยังสามารถสร้างเสียงพูดได้ครอบคลุมค าในภาษาไทย เนื่องจากมีส่วนวิเคราะห์ค าอ่านท่ีสามารถวิเคราะห์ได้แม้แต่ค าท่ีไม่ปรากฏใน
พจนานุกรม 

เทคนิคท่ีใช้การวิเคราะห์ข้อความ ( Text Analyzer), การท านายสัมพันธ์ (Prosody Prediction Module), การ
สังเคราะห์เสียงพูด (Speech Synthesis) 

ข้อดี 
1. สามารถน าเทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงพูด มาแปลงข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีปริมาณมากและมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา  
2. สามารถเผยแพร่ข่าวสารผ่านเครือข่ายพ้ืนฐานท่ีมีอยู่เดิม  
3. ผู้รับข่าวสารสามารถรับข่าวสาร โดยไม่ต้องละจากกิจกรรมที่ท าอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีผู้รับอยู่ในภาวะท่ีก่อให้เกิด
อันตรายได้ 
4. สามารถประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ  
5. การเพ่ิมโอกาสให้คนพิการ  

ข้อเสีย ค าบางค าไม่สามารถพูดได้ถูกต้องเนื่องจากอาจเป็นศัพท์เฉพาะ หรือค าท่ีเป็นพหูพจน์ เช่น มีการเติม –s หรือ 
–es เป็น Postfix  โปรแกรมจะไม่สามารถอ่านเป็นค าได้ โดยจะอ่านทีละตัวอักษรแทน 
 

2.3 พจนานุกรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย<->อังกฤษ [3] 
LEXiTRON เวอร์ชัน 3.0beta จัดท าโดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ   เป็นงานพัฒนาต่อเนื่องจาก เวอร์ชัน 2.6 ซึ่งเพ่ิมเติมฐานข้อมูลจากเดิมท่ีมีอยู่ให้เป็นคลังข้อความ
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นั้นระบบจะป้อนเวกเตอร์ของ Speech Feature เข้าไปยังโครงข่ายค า เพื่อค านวณค่าความน่าจะเป็นของเสียงท่ีเข้ามาว่าจะตรงกับ
เส้นทางใดในโครงข่ายค า และจะเลือกค าตอบท่ีดีท่ีสุดเป็นเส้นทางท่ีมีค่าความน่าจะเป็นสูงท่ีสุด โดยขั้นตอนท้ังหมดจะเป็นการ
ถอดรหัส (Decoding)  ซึ่งในทางปฏิบัตินักวิจัยได้ใช้อัลกอริธึมการถอดรหัสแบบ Viterbi beam-search เพ่ือลดปริมาณการใช้
หน่วยความจ าและการค านวณ ด้วยการลบเส้น ทางท่ีมีค่าความน่าจะเป็นต่ าท้ิงไป 

การตอบโต้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีผ่านการใช้เมาส์ และคีย์บอร์ดรวมทั้งความสามารถในการเข้าใจค าสั่งการท างานของ
ระบบคอมพิวเตอร์ อาจท าให้การเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ยังคงเป็นเรื่องยากส าหรับผู้คนจ านวนไม่น้อย  แต่การเข้ามาของระบบ
รู้จ าเสียงพูด (Automatic Speech Recognition: ASR) ได้ท าลายก าแพงแห่งเทคโนโลยี ท าให้การใช้งานคอมพิวเตอร์กลับ
กลายเป็นเรื่องง่าย ที่ผู้ใช้ในทุกระดับชั้นแม้ยังไม่คุ้นเคยและช านาญในการใช้เทคโนโลยี สามารถโต้ตอบกับระบบคอมพิวเตอร์ได้
อย่างง่ายดายเพียงผ่านเสียงพูด 

เทคนิคท่ีใช้การรู้จ าเสียงพูด ( Speech Recognition), การสร้างระบบท่ีทนทานต่อสัญญาณรบกวน ( Robust Speech 
Recognition), การสร้างระบบรู้จ าเสียงพูดต่อเนื่องครอบคลุมค าศัพท์จ านวนมาก ( Large Vocabulary Continuous Speech 
Recognition: LVCSR) 

ข้อดีเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้คนสามารถโต้ตอบกับระบบคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้นผ่านเสียงพูด 
ข้อเสียหากมีความผิดปกติทางเสียง เช่น เจ็บป่วย พูดไม่ชัด อาจท าให้เกิดความขัดข้องในการสั่งการ ระบบอาจไม่เข้าใจ

ค าสั่ง หรือประมวลเสียงผิดพลาด กลายเป็นค าอื่นไป 
 

2.2 โปรแกรมวาจา (VAJA) เวอร์ชัน 6.0 [2] 
ซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย “วาจา” (VAJA) เป็นซอฟแวร์ท่ีแปลงข้อความภาษาไทยให้เป็นเสียงพูด หน่วย

ปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษา ( Human Language Technology Laboratory, HLT) ได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนาวาจา
อย่างต่อเน่ืองมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2540 จนมาถึงเวอร์ชันล่าสุด วาจา 6.0 ท่ีประยุกต์ใช้เทคนิคการสังเคราะห์เสียงแบบใหม่ ซึ่งอาศัย
แบบจ าลองทางสถิติ Hidden Markov Model ในการผลิตเสียง เทคนิคนี้ช่วยแก้ปัญหาการสะดุดของเสียงท่ีเคยเกิดขึ้นในวาจา
เวอร์ชันก่อนๆ เมื่อประกอบเข้ากับส่วนท านายสัมพันธ์ (prosody prediction module) ท่ีช่วยวิเคราะห์ขอบเขตของวลี และท านาย
ความยาวของหน่วยเสียง ท าให้ได้เสียงสังเคราะห์ที่มีความเป็นธรรมชาติ เป็นท่ีพึงพอใจของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้วาจา 6.0 
ยังสามารถสร้างเสียงพูดได้ครอบคลุมค าในภาษาไทย เนื่องจากมีส่วนวิเคราะห์ค าอ่านท่ีสามารถวิเคราะห์ได้แม้แต่ค าท่ีไม่ปรากฏใน
พจนานุกรม 

เทคนิคท่ีใช้การวิเคราะห์ข้อความ ( Text Analyzer), การท านายสัมพันธ์ (Prosody Prediction Module), การ
สังเคราะห์เสียงพูด (Speech Synthesis) 

ข้อดี 
1. สามารถน าเทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงพูด มาแปลงข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีปริมาณมากและมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา  
2. สามารถเผยแพร่ข่าวสารผ่านเครือข่ายพ้ืนฐานท่ีมีอยู่เดิม  
3. ผู้รับข่าวสารสามารถรับข่าวสาร โดยไม่ต้องละจากกิจกรรมที่ท าอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีผู้รับอยู่ในภาวะท่ีก่อให้เกิด
อันตรายได้ 
4. สามารถประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ  
5. การเพ่ิมโอกาสให้คนพิการ  

ข้อเสีย ค าบางค าไม่สามารถพูดได้ถูกต้องเนื่องจากอาจเป็นศัพท์เฉพาะ หรือค าท่ีเป็นพหูพจน์ เช่น มีการเติม –s หรือ 
–es เป็น Postfix  โปรแกรมจะไม่สามารถอ่านเป็นค าได้ โดยจะอ่านทีละตัวอักษรแทน 
 

2.3 พจนานุกรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย<->อังกฤษ [3] 
LEXiTRON เวอร์ชัน 3.0beta จัดท าโดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ   เป็นงานพัฒนาต่อเนื่องจาก เวอร์ชัน 2.6 ซึ่งเพ่ิมเติมฐานข้อมูลจากเดิมท่ีมีอยู่ให้เป็นคลังข้อความ

พจนานุกรมที่มีขนาดใหญ่   หลักการส าคัญของการพัฒนา LEXiTRON คือ การน าเทคโนโลยีฐานข้อมูลขนาดใหญ่เข้ามาช่วยใน
การวิจัยและพัฒนาในสาขาการประมวลผลภาษา ธรรมชาติ เรียกว่า การสร้างพจนานุกรมจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Corpus-Based Dictionary)  

วิธีการสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ( Corpus)  เป็นการใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์รวบรวมและคัด เลือกค า ประโยค 
หรือข้อความ ท่ีมีใช้จริงและมีอัตราการปรากฏสูงในบริบทต่างๆ ของการใช้ภาษาจากแหล่ง ข้อมูลและข่าวสารท่ีเผยแพร่ทาง
อินเทอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อถือได้ เช่น วรรณกรรม บทความ เอกสารทางวิชาการ ข้อมูลข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ 
เป็นต้น  

องค์ประกอบ 
   1. ฐานข้อมูลพจนานุกรม  

      1.1 อังกฤษ-ไทย (79,000 ค า)  ประกอบด้วย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ค าแปลภาษาไทย ค าอ่าน ค าหลัก  
ค าค้นหา ค าพ้องและค าตรงข้ามความหมายภาษาไทย ค าพ้องและค าตรงข้ามความหมายภาษาอังกฤษ และตัวอย่างประโยค
ภาษาอังกฤษท่ีอ้างอิง จากคลังข้อความขนาดใหญ่ (Corpus-Based Sentence) 

      1.2 ไทย-อังกฤษ (51,000 ค า) ประกอบด้วย ค าศัพท์ภาษาไทย ค าแปลภาษาอังกฤษ ค าพ้อง ความหมาย
ภาษาไทย ค าตรงข้ามความหมายภาษาไทย ค านิยามศัพท์ ค าลักษณะนาม และตัวอย่างประโยค ภาษาไทยเทคนิคท่ีใช้ 

      2. คลังข้อมูลประโยค คือ Orchid Corpus ท่ีพัฒนาโดย ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสาขาสารสนเทศ 
      3. โปรแกรมส าหรับการพัฒนาคือ J builder และ Apache 
ข้อดี  
แสดงความหมายและประเภทของค า พร้อมท้ังประโยคตัวอย่างท่ีมีใช้จริงและมีอัตราการปรากฏสูงในบริบทต่างๆ ของ

การใช้ภาษา 
 
2.4 โปรแกรมใช้เสียงพูดเพื่องานพิมพ์เอกสาร [4] 
โปรแกรมใช้เสียงพูดเพ่ืองานพิมพ์เอกสาร (Speech to Text Control Program) โครงการวิจัยเรื่องน้ี มีความสามารถ

ในการพิมพ์เอกสารบนโปรแกรมต่างๆ เหมือนการพิมพ์ผ่านทางการกดปุ่มคีย์บอร์ด ได้ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยจะสั่งงาน
ด้วยเสียงพูดผ่านไมโครโฟน โดยโปรแกรมสามารถท่ีจะก าหนดค่าตั้งต้นให้แก่โปรแกรมในกรณีท่ีมีผู้ใช้งานหลายคนซึ่งแต่ละคนจะมี
คุณภาพของเสียงท่ีต่างกัน 

เทคนิคท่ีใช้การวิเคราะห์สัญญาณเสียงพูด, การแปลงรูป แบบเสียงสัญญาณสียงพูด ,ฟังก์ชันกรองความถี่ดิจิ ทัล, Speech 
Recognition System, การเขียนโปรแกรมติดต่อระหว่างแอพพลิเคชันกับวินโดวส์โดยใช้ API, การเขียนโปรแกรมสั่งงานด้วยเสียง
โดยใช้ Microsoft Speech SDK 5.1, Visual Basic 6.0 และการถอดรหัส 

ข้อดี  
1. พัฒนาโปรแกรมการใช้เสียงพูดในการควบคุมอุปกรณ์คีย์บอร์ดเพ่ืองานพิมพ์เอกสาร 
2. ส าหรับผู้พิการทางแขนและมือ หรือผู้ท่ีไม่สะดวกในการพิมพ์เอกสาร สามารถใช้งาน  
   คอมพิวเตอร์ได้ใกล้เคียงคนปกติ 
3. โปรแกรมสามารถพิมพ์เอกสารตามเสียงพูดได้ 

ข้อเสีย 
1. ใช้ในงานพิมพ์เอกสารเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาไทยเท่านั้น 
2. โปรแกรมจะสามารถพิมพ์เอกสารตามการพูดได้โดยการพูดต้องพูดแบบเป็นพยางค์ไม่ต่อเน่ือง 
3. ระดับสัญญาณรบกวนต้องไม่เกิน 15 เดซิเบล 

2.5 โปรแกรมช่วยคนพิการใช้งานคอมพิวเตอร์ [5] 
โปรแกรมช่วยคนพิการใช้งานคอมพิวเตอร์ ( Program for Disabled to Use Computer) โครงการวิจัยเรื่องน้ี มี

ความสามารถในการพิมพ์เอกสารบนโปรแกรมต่างๆ เหมือนการพิมพ์ผ่านทางการกดปุ่มคีย์บอร์ด ได้ท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และฟังก์ชันปุ่มต่างๆ บนคีย์บอร์ด โดยจะสั่งงานด้วยเสียงพูดผ่าน Microphone โดยโปรแกรมสามารถท่ีจะก าหนดค่าตั้งต้นให้แก่
โปรแกรม ในกรณีท่ีมีผู้ใช้งานหลายคนซึ่งแต่ละคนจะมีคุณภาพของเสียงท่ีต่างกัน 
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เทคนิคท่ีใช้การแปลงรูปแบบเสียงสัญญาณสียงพูด, Speech Recognition System, Speech Signal,การเขียนโปรแกรม
ติดต่อระหว่างแอพพลิเคชันกับวินโดวส์โดยใช้ API, การเขียนโปรแกรมสั่งงานด้วยเสียงโดยใช้ Microsoft Speech SDK 5.1, 
VB.NET, การถอดรหัส, วงจรกรองความถี่หรือวงจรฟิลเตอร์ 

ข้อดี  
1. พัฒนาค าสั่งในการใช้งานโปรแกรมควบคุมพอยเตอร์ด้วยดวงตา ( Eyes Sensor Pointer Control Program) ร่วมกับ
โปรแกรมการใช้เสียงพูด เพ่ืองานพิมพ์เอกสาร(Speech to Text Control Program)ในการควบคุมอุปกรณ์พอยเตอร์และคีย์บอร์ด
และแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ของโปรแกรมที่ยังไม่สมบูรณ์ 
2. เพ่ือให้ส าหรับผู้พิการทางแขนและมือหรือผู้ท่ีไม่สะดวกในการพิมพ์เอกสารและสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ใกล้เคียงคนปกติ  
3. โปรแกรมสามารถพิมพ์เอกสารตามเสียงพูดได้อย่างถูกต้องและแม่นย า  

ข้อเสีย 
1. ใช้ในงานพิมพ์เอกสารเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาไทยเท่านั้น  
2. โปรแกรมจะสามารถพิมพ์เอกสารตามการพูดได้ โดยการพูดต้องพูดแบบเป็นพยางค์ไม่ต่อเน่ือง  
3. ระดับสัญญาณรบกวนต้องไม่เกิน 15 เดซิเบล  
 
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. ท้ังคนไทยและชาวต่างชาติท่ีต้องการศึกษาภาษาอังกฤษ เข้าถึงบทเรียนหรือค้นหาความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษ จะ
สามารถท าได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น จากการใช้แอพพลิเคชันนี้  
2. เทคโนโลยี Speech Recognition หรือการรู้จ าเสียงพูด จะช่วยให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ท่ีไม่สามารถหรือไม่สะดวกในการ
พิมพ์ รวมทั้งบุคคลทั่วไป สามารถใช้งานแอพพลิเคชันได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
3. การสังเคราะห์เสียงพูด จะช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ ในการรับข้อมูล 
4. พัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย  

การศึกษาและรวบรวมข้อมูล ส าหรับน ามาใช้พัฒนาแอพพลิเคชัน ประกอบด้วย Speech Recognition หรือการรู้จ า
เสียงพูด เป็นส่วนส าคัญของแอพพลิเคชันนี้ เพราะจะท าให้ผู้ใช้สามารถใช้เสียงในการพูดค าศัพท์ ที่ตรงกับชื่อบทเรียนภาษา 
อังกฤษเพ่ือเข้าถึงบทเรียนท่ีต้องการได้ , การเรียกใช้โปรแกรมวาจาแอนดรอยด์ หรือ VAJA TTS Engine ในการสังเคราะห์
เสียงพูด เพ่ือใช้ในการอ่านความหมายของค าศัพท์เป็นเสียงพูดให้แก่ผู้ใช้แอพพลิเคชัน , พจนานุกรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ 
LEXiTRON ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, ภาษาจาวา เป็นภาษาเครื่องท่ีใช้ในการเขียนแอพพลิเคชัน , 
และศึกษาการเขียนแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้คือ
แบบสอบถามความพึงพอใจแบบ Likert scale ที่มีการแบ่งระดับคะแนนเป็น 5 ระดับคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ท่ีสุด  ซึ่งค าถามแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดรูปแบบ ด้านการออกแบบ ด้านการแนะน าสื่อ และด้านเนื้อหาบทเรียน  

จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลพบว่า แอพพลิเคชันลักษณะดังกล่าวในปัจจุบัน ไม่เหมาะส าหรับผู้ท่ีมีปัญหาในเรื่องเสียง 
เช่น มีอาการเจ็บป่วย ลิ้นไก่สั้น พูดไม่ชัด เป็นต้น เพราะอาจท าให้ระบบเข้าใจผิดได้ค าศัพท์หรือบทเรียนท่ีไม่ตรงกับท่ีต้องการหรือ
ค้นหาไม่พบ ทั้งท่ีมีค าศัพท์ดังกล่าวในระบบ คณะผู้วิจัยจึงแก้ไขโดยออกแบบให้องค์ประกอบของแอพพลิเคชันพจนานุกรมค าสั่งเสียง
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ในส่วนของผู้ใช้แอพพลิเคชันกับระบบ ดังนี้ 

 
1. ผู้ใช้ป้อนค าศัพท์ด้วยค าสั่งเสียง หรือการพิมพ์ข้อความ ให้กับแอพพลิเคชัน 
2. กรณีท่ีผู้ใช้ ใช้ค าสั่งเสียงในการป้อนค าศัพท์เข้าสู่ระบบ ระบบก็จะน าสัญญาณเสียงท่ีได้รับ ไปเข้าสู่ขั้นตอนการรู้จ าเสียงพูดเพ่ือ
แปลเป็นข้อความ แล้วน าไปค้นหาบทเรียนจากฐานข้อมูล จากนั้นน าผลลัพธ์ท่ีได้ส่งกลับคืนสู่ผู้ใช้ โดยมีท้ังรูปแบบข้อความและการ
สังเคราะห์เสียงพูด 
3. กรณีท่ีผู้ใช้ ใช้การพิมพ์ค าศัพท์เข้าสู่ระบบ ระบบก็จะท าการค้นหาค าศัพท์ ที่ตรงกันหรือเกี่ยวข้องกับชื่อบทเรียนในฐานข้อมูล 
และส่งผลลัพธ์กลับมาให้ท้ังในรูปแบบการสังเคราะห์เสียงพูดและข้อความดังภาพท่ี 1 แสดง Use Case Diagram และภาพท่ี 2 
แสดง Activity Diagram 
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เทคนิคท่ีใช้การแปลงรูปแบบเสียงสัญญาณสียงพูด, Speech Recognition System, Speech Signal,การเขียนโปรแกรม
ติดต่อระหว่างแอพพลิเคชันกับวินโดวส์โดยใช้ API, การเขียนโปรแกรมสั่งงานด้วยเสียงโดยใช้ Microsoft Speech SDK 5.1, 
VB.NET, การถอดรหัส, วงจรกรองความถี่หรือวงจรฟิลเตอร์ 

ข้อดี  
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โปรแกรมการใช้เสียงพูด เพ่ืองานพิมพ์เอกสาร(Speech to Text Control Program)ในการควบคุมอุปกรณ์พอยเตอร์และคีย์บอร์ด
และแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ของโปรแกรมที่ยังไม่สมบูรณ์ 
2. เพ่ือให้ส าหรับผู้พิการทางแขนและมือหรือผู้ท่ีไม่สะดวกในการพิมพ์เอกสารและสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ใกล้เคียงคนปกติ  
3. โปรแกรมสามารถพิมพ์เอกสารตามเสียงพูดได้อย่างถูกต้องและแม่นย า  

ข้อเสีย 
1. ใช้ในงานพิมพ์เอกสารเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาไทยเท่านั้น  
2. โปรแกรมจะสามารถพิมพ์เอกสารตามการพูดได้ โดยการพูดต้องพูดแบบเป็นพยางค์ไม่ต่อเน่ือง  
3. ระดับสัญญาณรบกวนต้องไม่เกิน 15 เดซิเบล  
 
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
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แบบสอบถามความพึงพอใจแบบ Likert scale ที่มีการแบ่งระดับคะแนนเป็น 5 ระดับคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ท่ีสุด  ซึ่งค าถามแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดรูปแบบ ด้านการออกแบบ ด้านการแนะน าสื่อ และด้านเนื้อหาบทเรียน  
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แปลเป็นข้อความ แล้วน าไปค้นหาบทเรียนจากฐานข้อมูล จากนั้นน าผลลัพธ์ท่ีได้ส่งกลับคืนสู่ผู้ใช้ โดยมีท้ังรูปแบบข้อความและการ
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และส่งผลลัพธ์กลับมาให้ท้ังในรูปแบบการสังเคราะห์เสียงพูดและข้อความดังภาพท่ี 1 แสดง Use Case Diagram และภาพท่ี 2 
แสดง Activity Diagram 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 Use Case Diagram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 Activity 
Diagram 

 
 
 
 
 
เคร่ืองมือและภาษาที่ใช้ในการพัฒนา 

– Google Speech to Text 
– แอพพลิเคชัน VAJA Android (Vaja TTS Engine) 
– ฐานข้อมูล SQLite 
– พจนานุกรม Lexitron 
– JDK Version 5 ขึ้นไป 
– Eclipse, ADT  
– Android SDK  
– ภาษา JAVA  
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– โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์

5. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 

แอพพลิเคชันค าสั่งเสียงเพ่ือเข้าสู่บทเรียนภาษาอังกฤษ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์นี้ เป็นโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ ใช้
งานบนเครือข่ายส าหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนท่ี ที่ใช้ระบบปฏิบัติ การแอนดรอยด์ เวอร์ชัน 2.2 ขึ้นไป   แอพพลิเคชันนี้
สามารถช่วยการเข้าถึงบทเรียนภาษาอังกฤษ รวมถึงแปลความหมายจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
ด้วย โดยผู้ใช้จะสามารถป้อนค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือเป็นค าค้นบทเรียนได้โดยใช้เสียงพูด หรือการพิมพ์ค าศัพท์ผ่านทางแป้นพิมพ์ 
และจะแสดงผลลัพธ์ขึ้นมาในรูปแบบของบทสนทนาภาษาอังกฤษ  รวมท้ังความหมายของค าศัพท์ต่างๆ ประเภทของค าศัพท์  ค า
เหมือน  และค าตรงข้าม  ออกมาท้ังในรูปแบบเสียงและข้อความ 

คณะผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม Eclipse เป็นเครื่องมือในการพัฒนาแอพพลิเคชันบนแอนดรอยด์ โดยใช้ภาษา JAVA เป็นหลัก 
ใช้ SQLite ในการเก็บ Database ใช้ Google Voice Search ส าหรับ Speech Recognition และ VAJA Text-To-Speech 
Engine ในการสังเคราะห์เสียงพูดภาษาอังกฤษและภาษาไทย คณะผู้วิจัยได้ท าการทดสอบแอพพลิเคชัน โดยการติดต้ังลงบนอุปกรณ์
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีจริงท่ีใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เนื่องจากโทรศัพท์จ าลอง ( Emulator) ไม่สามารถป้อนข้อมูลเสียงพูดและ
สังเคราะห์เสียงพูดได้  

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการท างานของแอพพลิเคชัน 
 

ภาพท่ี 3 แสดงขั้นตอนการท างานของแอพพลิเคชันโดยเริ่มจากรับค าศัพท์เป็นเสียงจากผู้ใช้ แล้วแปลงเป็นตัวอักษรของ
ค าศัพท์เพ่ือดึงบทเรียนท่ีเกี่ยวข้องให้ผู้ใช้เลือก และหลังจากผู้ใช้เลือกบทเรียนหรือค าศัพท์ใด ก็จะปรากฏบทสนทนาภาษาอังกฤษและ
ความหมายของค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องในบทสนทนา 
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– โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์

5. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 

แอพพลิเคชันค าสั่งเสียงเพ่ือเข้าสู่บทเรียนภาษาอังกฤษ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์นี้ เป็นโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ ใช้
งานบนเครือข่ายส าหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนท่ี ที่ใช้ระบบปฏิบัติ การแอนดรอยด์ เวอร์ชัน 2.2 ขึ้นไป   แอพพลิเคชันนี้
สามารถช่วยการเข้าถึงบทเรียนภาษาอังกฤษ รวมถึงแปลความหมายจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
ด้วย โดยผู้ใช้จะสามารถป้อนค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือเป็นค าค้นบทเรียนได้โดยใช้เสียงพูด หรือการพิมพ์ค าศัพท์ผ่านทางแป้นพิมพ์ 
และจะแสดงผลลัพธ์ขึ้นมาในรูปแบบของบทสนทนาภาษาอังกฤษ  รวมท้ังความหมายของค าศัพท์ต่างๆ ประเภทของค าศัพท์  ค า
เหมือน  และค าตรงข้าม  ออกมาท้ังในรูปแบบเสียงและข้อความ 

คณะผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม Eclipse เป็นเครื่องมือในการพัฒนาแอพพลิเคชันบนแอนดรอยด์ โดยใช้ภาษา JAVA เป็นหลัก 
ใช้ SQLite ในการเก็บ Database ใช้ Google Voice Search ส าหรับ Speech Recognition และ VAJA Text-To-Speech 
Engine ในการสังเคราะห์เสียงพูดภาษาอังกฤษและภาษาไทย คณะผู้วิจัยได้ท าการทดสอบแอพพลิเคชัน โดยการติดต้ังลงบนอุปกรณ์
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีจริงท่ีใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เนื่องจากโทรศัพท์จ าลอง ( Emulator) ไม่สามารถป้อนข้อมูลเสียงพูดและ
สังเคราะห์เสียงพูดได้  

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการท างานของแอพพลิเคชัน 
 

ภาพท่ี 3 แสดงขั้นตอนการท างานของแอพพลิเคชันโดยเริ่มจากรับค าศัพท์เป็นเสียงจากผู้ใช้ แล้วแปลงเป็นตัวอักษรของ
ค าศัพท์เพ่ือดึงบทเรียนท่ีเกี่ยวข้องให้ผู้ใช้เลือก และหลังจากผู้ใช้เลือกบทเรียนหรือค าศัพท์ใด ก็จะปรากฏบทสนทนาภาษาอังกฤษและ
ความหมายของค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องในบทสนทนา 

 
 

แอพพลิเคชันแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 การป้อนค าศัพท์ ใช้เทคนิคในการรู้จ าเสียงพูด ( Speech Recognition) ท่ีให้ผู้ใช้สามารถพูดค าศัพท์

ภาษาอังกฤษแทนการพิมพ์จากแป้นพิมพ์ได้ แล้วเลือกบทเรียนท่ีตรงกับความต้องการ  
ส่วนท่ี 2 เป็นส่วนของการค้นหาความหมายของค าศัพท์ จากฐานข้อมูล 
ส่วนท่ี 3 เป็นส่วนของการแสดงบทเรียนท่ีค้นหาและความหมายของค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง และการสังเคราะห์เสียงพูด 

(Voice Synthesis) ท้ังภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
 

โดยการท างานของแอพพลิเคชันถือว่าท างานได้ดีแต่อาจจะมีข้อจ ากัดในประเด็นต่อไปนี้   
1. ผู้ใช้ต้องพูดเสียงอักขระภาษาอังกฤษให้ชัดเจน หรือใกล้เคียงท่ีสุด เพื่อให้ได้ค าศัพท์ท่ีตรงกับความต้องการ 
2. การใช้งานค าสั่งเสียงอาจไม่เหมาะกับผู้ท่ีมีปัญหาในเรื่องของการออกเสียงเช่น มีอาการป่วย ลิ้นไก่สั้น พูดไม่ชัด เป็นต้น 
เพราะระบบไม่สามารถจับความเข้ากันของเสียง และค าศัพท์ท่ีต้องการได้ ซึ่งอาจจะท าให้ได้ค าศัพท์รวมทั้งบทเรียนท่ีประมวลผล
ออกมาไม่ตรงตามเป้าหมาย 
3. แอพพลิเคชันนี้ใช้ได้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนท่ี ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เวอร์ชัน 2.2 ขึ้นไป 

 
ในด้านการประเมินความพึงพอใจ  คณะผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามแบบ 5 ระดับส าหรับสอบถามผู้ใช้ ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

2 กลุ่ม ได้แก่ผู้ใช้ทั่วไป และผู้เชี่ยวชาญ โดยกลุ่มตัวอย่างกลุ่มแรกคือนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน 34 คน พบผลประเมินดังตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในการใช้งานแอพพลิเคชันของผู้ใช้งาน   

ล าดับที ่ เกณฑ์การประเมิน 
N = 34 

 SD. ระดับความพึงพอใจ 
1 การจัดรูปแบบแอพพลิเคชั่นง่ายต่อการอ่านและ

เข้าใจ 
4.41 0.66 มาก 

2 ความเหมาะสมในการเลือกใช้สีและขนาดของ
ตัวอักษร 

4.24 0.82 มาก 

3 ความเหมาะสมในการใช้ข้อความและรูปเพ่ือ
อธิบายสื่อความหมาย 

4.24 0.70 มาก 

4 ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบ 4.21 0.64 มาก 
5 ความเหมาะสมในการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช ้ 4.26 0.62 มาก 
6 ความเหมาะสมในการวางต าแหน่งของ

ส่วนประกอบ 
4.35 0.77 มาก 

7 ค าศัพท์ท่ีใช้ผู้ใช้มีความคุ้นเคยและเข้าใจง่าย 4.15 0.74 มาก 
8 ภาพโดยรวมของการออกแบบแอพพลิเคชั่น 4.26 0.62 มาก 
9 ข้อมูลมีความถูกต้อง  คลอบคลุมและชัดเจน 4.21 0.69 มาก 
10 มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือในการใช้งาน 4.26 0.75 มาก 
11 ความง่ายและเข้าใจต่อการเข้าใช้แอพพลิเคชั่น 4.21 0.77 มาก 
12 ความเหมาะสมของการเชื่อมโยงข้อมูลมีความ

ถูกต้อง 
4.29 0.68 มาก 

13 มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน 4.44 0.62 มาก 
14 การแสดงผลการเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 
4.15 0.82 มาก 

15 มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลสะดวกต่อการค้นหา 4.24 0.82 มาก 
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ข้อมูล 
16 ข้อมูลมีประโยชน์ตรงกับความต้องการของผู้เช้า

ใช้แอพพลิเคชั่น 
4.35 0.73 มาก 

17 ความพึงพอใจโดยรวมของการเข้าใช้งาน
แอพพลิเคชั่น 

4.29 0.80 มาก 

18 เนื้อหาและข่าวสารมีประโยชน์ต่อผู้เข้าชม 4.26 0.75 มาก 
19 ความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารต่างๆ 4.32 0.64 มาก 
20 ข้อมูลข่าวสารมีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 4.47 0.75 มาก 
21 มีประโยชน์ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 4.50 0.56 มากท่ีสุด 

รวม 4.29 0.71 มาก 
 

ส าหรับผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 6 คนซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ี 2 พบผลประเมินดังตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในการใช้งานแอพพลิเคชันของผู้เชี่ยวชาญ   

ล าดับ
ที่ เกณฑ์การประเมิน 

N = 6 

 SD. ระดับความพึงพอใจ 
1 การจัดรูปแบบแอพพลิเคชั่นง่ายต่อการอ่านและ

เข้าใจ 
4.00 0.82 มาก 

2 ความเหมาะสมในการเลือกใช้สีและขนาดของ
ตัวอักษร 

4.00 0.82 มาก 

3 ความเหมาะสมในการใช้ข้อความและรูปเพ่ือ
อธิบายสื่อความหมาย 

4.00 0.82 มาก 

4 ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
5 ความเหมาะสมในการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช ้ 4.00 0.00 มาก 
6 ความเหมาะสมในการวางต าแหน่งของ

ส่วนประกอบ 
4.00 0.00 มาก 

7 ค าศัพท์ท่ีใช้ผู้ใช้มีความคุ้นเคยและเข้าใจง่าย 4.33 0.47 มาก 
8 ภาพโดยรวมของการออกแบบแอพพลิเคชั่น 4.33 0.47 มาก 
9 ข้อมูลมีความถูกต้อง  คลอบคลุมและชัดเจน 4.33 0.47 มาก 
10 มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือในการใช้งาน 4.67 0.47 มากท่ีสุด 
11 ความง่ายและเข้าใจต่อการเข้าใช้แอพพลิเคชั่น 4.00 0.00 มาก 
12 ความเหมาะสมของการเชื่อมโยงข้อมูลมีความ

ถูกต้อง 
4.67 0.47 มากท่ีสุด 

13 มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน 4.67 0.47 มากท่ีสุด 
14 การแสดงผลการเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 
4.00 0.82 มาก 

15 มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลสะดวกต่อการค้นหาข้อมูล 4.33 0.47 มาก 
16 ข้อมูลมีประโยชน์ตรงกับความต้องการของผู้เช้าใช้

แอพพลิเคชั่น 
4.00 0.82 มาก 

17 ความพึงพอใจโดยรวมของการเข้าใช้งาน
แอพพลิเคชั่น 

4.33 0.47 มาก 
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ข้อมูล 
16 ข้อมูลมีประโยชน์ตรงกับความต้องการของผู้เช้า

ใช้แอพพลิเคชั่น 
4.35 0.73 มาก 

17 ความพึงพอใจโดยรวมของการเข้าใช้งาน
แอพพลิเคชั่น 

4.29 0.80 มาก 

18 เนื้อหาและข่าวสารมีประโยชน์ต่อผู้เข้าชม 4.26 0.75 มาก 
19 ความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารต่างๆ 4.32 0.64 มาก 
20 ข้อมูลข่าวสารมีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 4.47 0.75 มาก 
21 มีประโยชน์ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 4.50 0.56 มากท่ีสุด 

รวม 4.29 0.71 มาก 
 

ส าหรับผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 6 คนซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ี 2 พบผลประเมินดังตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในการใช้งานแอพพลิเคชันของผู้เชี่ยวชาญ   

ล าดับ
ที่ เกณฑ์การประเมิน 

N = 6 

 SD. ระดับความพึงพอใจ 
1 การจัดรูปแบบแอพพลิเคชั่นง่ายต่อการอ่านและ

เข้าใจ 
4.00 0.82 มาก 

2 ความเหมาะสมในการเลือกใช้สีและขนาดของ
ตัวอักษร 

4.00 0.82 มาก 

3 ความเหมาะสมในการใช้ข้อความและรูปเพ่ือ
อธิบายสื่อความหมาย 

4.00 0.82 มาก 

4 ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
5 ความเหมาะสมในการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช ้ 4.00 0.00 มาก 
6 ความเหมาะสมในการวางต าแหน่งของ

ส่วนประกอบ 
4.00 0.00 มาก 

7 ค าศัพท์ท่ีใช้ผู้ใช้มีความคุ้นเคยและเข้าใจง่าย 4.33 0.47 มาก 
8 ภาพโดยรวมของการออกแบบแอพพลิเคชั่น 4.33 0.47 มาก 
9 ข้อมูลมีความถูกต้อง  คลอบคลุมและชัดเจน 4.33 0.47 มาก 
10 มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือในการใช้งาน 4.67 0.47 มากท่ีสุด 
11 ความง่ายและเข้าใจต่อการเข้าใช้แอพพลิเคชั่น 4.00 0.00 มาก 
12 ความเหมาะสมของการเชื่อมโยงข้อมูลมีความ

ถูกต้อง 
4.67 0.47 มากท่ีสุด 

13 มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน 4.67 0.47 มากท่ีสุด 
14 การแสดงผลการเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 
4.00 0.82 มาก 

15 มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลสะดวกต่อการค้นหาข้อมูล 4.33 0.47 มาก 
16 ข้อมูลมีประโยชน์ตรงกับความต้องการของผู้เช้าใช้

แอพพลิเคชั่น 
4.00 0.82 มาก 

17 ความพึงพอใจโดยรวมของการเข้าใช้งาน
แอพพลิเคชั่น 

4.33 0.47 มาก 

18 เนื้อหาและข่าวสารมีประโยชน์ต่อผู้เข้าชม 4.67 0.47 มากท่ีสุด 
19 ความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารต่างๆ 4.00 0.00 มาก 
20 ข้อมูลข่าวสารมีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 4.67 0.47 มากท่ีสุด 
21 มีประโยชน์ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

รวม 4.33 0.42 มาก 
 
6. สรุป 

แอพพลิเคชันค าสั่งเสียงเพ่ือเข้าสู่บทเรียนภาษาอังกฤษ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์นี้ สามารถช่วยการเข้าถึงบทเรียน
ภาษาอังกฤษได้ และสามารถแปลความหมายค าศัพท์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้  โดยสามารถป้อนค าสั่งเสียงพูด
ภาษาอังกฤษ  จากนั้นโปรแกรมจะน าไปเข้าสู่ขั้นตอนการรู้จ าเสียงพูดเพ่ือแปลงเป็นข้อความ แล้วน าไปค้นหาบทเรียนจาก
ฐานข้อมูล โดยจะออกมาในรูปแบบข้อความ และเสียงพูดของบทสนทนาท้ังภาษาอังกฤษและภาษาไทย   

จากการส ารวจระดับความพึงพอใจในการใช้งานแอพพลิเคชันค าสั่งเสียงเพ่ือเข้าสู่บทเรียนภาษาอังกฤษ  โดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจแบบ Likert scale ที่มีการแบ่งระดับคะแนนเป็น 5 ระดับ   ในส่วนของผู้ใช้งานพบว่า ผู้ใช้งานร้อย
ละ 85 มีระดับความพึงพอใจในการใช้งานระบบอยู่ในระดับมาก  คิดค่าเฉลี่ยโดยรวมได้เท่ากับ 4.29  และมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเฉลี่ยเท่ากับ 0.71  และจากการส ารวจค่าความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญต่อการใช้งานแอพพลิเคชันค าสั่งเสียงเพ่ือเข้าสู่
บทเรียนภาษาอังกฤษ  ด้วยแบบสอบถามผ่านทาง Google Documents  พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีระดับความพึงพอใจในการใช้งาน
ระบบอยู่ในระดับมาก คิดค่าเฉลี่ยโดยรวมได้เท่ากับ 4.33 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉลี่ยเท่ากับ 0.42 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาแอพพลิเคชันค าสั่งเสียงเพ่ือเข้าสู่บทเรียนภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป ดังต่อไปนี้ 

 
1. พัฒนาแอพพลิเคชันให้สามารถรองรับค าสั่งเสียงพูด หรือ Speech Recognition ภาษาไทยได้  
2. เสริมฟังก์ชันให้ผู้ใช้สามารถเพ่ิมบทเรียน ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ หรือเพ่ิมรูปภาพท่ีเกี่ยวข้องกับค าศัพท์นั้น ๆ ให้ผู้ใช้เห็นภาพท่ี
ชัดเจนยิ่งขึ้นได้ด้วยตนเอง 
3. เพ่ิมโหมดการแปลความหมายท่ีเป็นประโยคของภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยได้  

คณะผู้วิจัยหวังว่าในอนาคต จะสามารถพัฒนาแอพพลิเคชันนี้ ให้รองรับค าสั่งเสียงพูดภาษาไทยได้  รวมทั้งให้มีการรับ
ค าสั่งเสียงพูดภาษาอังกฤษท่ีแม่นย า และตรงกับท่ีต้องการมากยิ่งขึ้นเพ่ือเตรียมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป 
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Abstract 

Information Management System for Supporting Research of the Office of Agriculture Research and 
Extension, Maejo University is developed to support research management and also is used as a tool in 
order to encourage research and development at MaeJo University . The scope of developing Information 
Management System is mainly relevant to the research system and policy of Mae Jo University. The 
instrument used in development is CMS Joomla program. Additionally, some databases are provided by the 
central MIS and the rest is later entered in.  

The problems have found that fundamental strength and supporting system for research management, 
for example, funding sources, budgeting, potential of researchers, research projects, publication, 
implementation and supporting information, are needed and accompanied with information system 
development,  researcher databases and sustainable and continuing development of research management. 
The result of the study shows that, majority of researcher within Maejo University presented the satisfaction 
with research management in research policy and strategic section and they expressed the average level of 
satisfaction in research management. The suggestion is to further focus on source of funds and research 
network, annual research proposal and regulatory of research projects. 

The system developed is consisted of 10 sub-system in terms of member management services, basic 
information linking to research, annual budget allocation, research coordinator and administration, assessing 
research quality, research publishing, news and information, gathering and submitting forms and suggestions. 

The result of questionnaire analysis found that, users in the program had the average level of 
satisfaction with means 2.56 for the whole system whereas the high level of satisfaction on the website 
formatting, easy searching and decomplexity of coordinating procedures (Means 2.70, 2.65 and 2.65, 
respectively) 

 
Key word:  Management Information Systems, Research Management, Joomla 
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บทคัดย่อ 

ระบบการจัดการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวิจัย ของส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
เป็นระบบท่ีถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือให้ช่วยท าหน้าในการสนับสนุนการจัดการการวิจัย และเป็นเครื่องมือหรือกลไกอีกทางหนึ่งท่ีจะช่วย
ผลักดันการพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการวิจัย ของส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ขอบเขตของระบบสารสนเทศท่ี
พัฒนาขึ้นน้ีจะยึดข้อมูลตามระบบและกลไกการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหลัก  เครื่องมือการพัฒนาใช้โปรแกรมจัดการ
เนื้อหาส าเร็จรูป(CMS) จูมลา(Joomla) ในการพัฒนา และมีฐานข้อมูลบางส่วนเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลกลาง( MIS) 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  และมีส่วนข้อมูลท่ีป้อนเองอีกทางหนึ่ง 

ปัญหาท่ีผู้วิจัยได้พบ คือต้องมีการสร้างความเข้มแข็งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งสนับสนุนการวิจัย  โดยต้องมีการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการวิจัยและฐานข้อมูลนักวิจัยของมหาวิทยาลัย เช่นแหล่งทุน  งบประมาณ  นักวิจัย  
ผลงานวิจัย  การเผยแพร่  การน าไปใช้ประโยชน์  และข้อมูลสนับสนุนการวิจัย  อีกทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็งและต่อเนื่อง  โดยมีข้อเสนอแนะจากการส ารวจความพึงพอใจของนักวิจัย 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานวิจัยในประเด็นต่างๆ  พอสรุปได้ว่านักวิจัยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับ
งานบริหารงานวิจัย ของฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย  นักวิจัยมีความพึงพอใจการบริหารจัดการงานวิจัยในเกณฑ์ ดี
พอใช้  ซึ่งต้องเพ่ิมเติมในส่วนรายละเอียดปลีกย่อยทั้งในด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย  แหล่งทุนและเครือข่ายการวิจัย
 การจัดท าข้อเสนอการวิจัยประจ าปี กฎ ระเบียบของงานวิจัย แนวทางการรับทุนอุดหนุนต่าง  ๆ เหล่านี้เป็นต้น 

ระบบท่ีพัฒนาขึ้นน้ีประกอบด้วยระบบงานย่อยที่ส าคัญ 10 ส่วน ได้แก่ ส่วนจัดการข้อมูลสมาชิก ส่วนข้อมูลพ้ืนฐาน
การวิจัย  ส่วนสรุปภาพงบประมาณการวิจัย  ส่วนจัดการด้านงบประมาณการวิจัยประจ าปี  ส่วนบริหารจัดการและ
ประสานงานวิจัย  ส่วนการประเมินคุณภาพการวิจัย  ส่วนการเผยแพร่ผลงานวิจัย  ส่วนการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการวิจัย  
ส่วนการรวบรวมแบบฟอร์มต่างๆ และส่วนการรับข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามระบบการจัดการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวิจัย ของส านักวิจัยและ
ส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการใช้งานระบบมีค่าเฉลี่ย 2.56  
ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในช่วง 2.50-3.49 ซึ่งหมายถึงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง  โดยลักษณะการใช้งานท่ีมี
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ส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร   เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้  มีภาระกิจการด าเนินงาน
ท่ีส าคัญสองด้าน คือ ด้านการวิจัยและด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  โดยเฉพาะด้านการวิจัยนั้น ส านักวิจัยฯ มีหน่วยงาน
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ประสานงานการวิจัยด้านต่างๆ   โดยอาศัยกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยเป็นตัวขับเคลื่อนในการด าเนินงานท้ังหมด  ซึ่ง
ปัจจุบันงานวิจัยมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นและปัญหาท่ีส าคัญก็คือหน่วยงานยังขาดเครื่องมือสารสนเทศท่ีใช้สนับสนุนการบริหาร
จัดการงานวิจัยและยังไม่ครอบคลุมระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย  ดังแสดงรายละเอียดใน คู่มือนักวิจัย(2555 :19) ซึ่ง
ฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัยดูแลรับผิดชอบอยู่   โดยระบบสารสนเทศท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นระบบ MIS 
(Management Information System) จากส่วนกลาง ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลกว้าง ๆ ไม่จ าเพาะเจาะจงลงไปในแต่ละงาน
และระบบสารสนเทศงานวิจัยบางอย่างยังไม่มี เช่น ระบบข้อมูลพ้ืนฐานการวิจัย ระบบการบริหารและประสานงานวิจัย ระบบ
ทุนวิจัยจากแหล่งต่าง ๆ ระบบการพัฒนานักวิจัยระบบการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการน าไปใช้ประโยชน์ เหล่านี้เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

ระบบการจัดการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวิจัย ของส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
เป็นระบบท่ีถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือให้ช่วยท าหน้าในการสนับสนุนการจัดการการวิจัย และเป็นเครื่องมือหรือกลไกอีกทางหนึ่งท่ีจะช่วย
ผลักดันการพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการวิจัย ของส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ขอบเขตของระบบสารสนเทศท่ี
พัฒนาขึ้นน้ีจะยึดข้อมูลตามระบบและกลไกการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหลัก  เครื่องมือการพัฒนาใช้โปรแกรมจัดการ
เนื้อหาส าเร็จรูป(CMS) จูมลา(Joomla) ในการพัฒนา และมีฐานข้อมูลบางส่วนเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลกลาง( MIS) 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  และมีส่วนข้อมูลท่ีป้อนเองอีกทางหนึ่ง 

ปัญหาท่ีผู้วิจัยได้พบ คือต้องมีการสร้างความเข้มแข็งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งสนับสนุนการวิจัย  โดยต้องมีการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการวิจัยและฐานข้อมูลนักวิจัยของมหาวิทยาลัย เช่นแหล่งทุน  งบประมาณ  นักวิจัย  
ผลงานวิจัย  การเผยแพร่  การน าไปใช้ประโยชน์  และข้อมูลสนับสนุนการวิจัย  อีกทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็งและต่อเนื่อง  โดยมีข้อเสนอแนะจากการส ารวจความพึงพอใจของนักวิจัย 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานวิจัยในประเด็นต่างๆ  พอสรุปได้ว่านักวิจัยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับ
งานบริหารงานวิจัย ของฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย  นักวิจัยมีความพึงพอใจการบริหารจัดการงานวิจัยในเกณฑ์ ดี
พอใช้  ซึ่งต้องเพ่ิมเติมในส่วนรายละเอียดปลีกย่อยทั้งในด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย  แหล่งทุนและเครือข่ายการวิจัย
 การจัดท าข้อเสนอการวิจัยประจ าปี กฎ ระเบียบของงานวิจัย แนวทางการรับทุนอุดหนุนต่าง  ๆ เหล่านี้เป็นต้น 

ระบบท่ีพัฒนาขึ้นน้ีประกอบด้วยระบบงานย่อยที่ส าคัญ 10 ส่วน ได้แก่ ส่วนจัดการข้อมูลสมาชิก ส่วนข้อมูลพ้ืนฐาน
การวิจัย  ส่วนสรุปภาพงบประมาณการวิจัย  ส่วนจัดการด้านงบประมาณการวิจัยประจ าปี  ส่วนบริหารจัดการและ
ประสานงานวิจัย  ส่วนการประเมินคุณภาพการวิจัย  ส่วนการเผยแพร่ผลงานวิจัย  ส่วนการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการวิจัย  
ส่วนการรวบรวมแบบฟอร์มต่างๆ และส่วนการรับข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามระบบการจัดการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวิจัย ของส านักวิจัยและ
ส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการใช้งานระบบมีค่าเฉลี่ย 2.56  
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ข้อมูลจากรายงานการประเมินตนเองประจ าปีงบประมาณ 2554 คณะกรรมการประเมินฯ ให้ข้อเสนอแนะ ในส่วน
ของแนวทางการพัฒนางานวิจัยข้อที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้ในด้าน "การเสริมสร้างความเข้มแข็งโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สิ่งสนับสนุนการวิจัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ" โดยต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการวิจัยและฐานข้อมูลนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัย เช่นแหล่งทุน งบประมาณ นักวิจัย ผลงานวิจัย การเผยแพร่ การน าไปใช้ประโยชน์ และข้อมูลสนับสนุนการวิจัย 
อีกทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็งและต่อเนื่อง 

นอกจากนั้น จากรายงานผลส ารวจความพึงพอใจการบริหารงานวิจัย ของฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย ใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิจัยฯ (2554) ได้ส ารวจความพึงพอใจของนักวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานวิจัยในประเด็นต่างๆ  โดยสรุปได้ว่านักวิจัยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับงานบริหารงานวิจัย 
ของฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย  นักวิจัยมีความพึงพอใจการบริหารจัดการงานวิจัยในเกณฑ์ ดีพอใช้ ซึ่งต้องเพ่ิมเติม
ในส่วนรายละเอียดปลีกย่อยทั้งในด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย แหล่งทุนและเครือข่ายการวิจัย การจัดท าข้อเสนอการ
วิจัยประจ าปี กฎ ระเบียบของงานวิจัย แนวทางการรับทุนอุดหนุนต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นต้น 

จากปัญหาข้อเสนอแนะและผลการส ารวจดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการวิจัย ของส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการศึกษาครั้งนี้มุ่งท่ีจะน าเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศซอฟต์แวร์บริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ ( Content Management System : CMS) โปรแกรม Joomla 
มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา เนื่องจาก Joomla เป็นซอฟต์แวร์ท่ีมีระบบจัดการเนื้อหาอย่างเป็นระบบ  ท้ังการจัดหมวดหมู่ 
การน าเข้า การเผยแพร่ และกระบวนการท างานกับผู้ใช้ประเภทต่าง ๆ สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานได้หลากหลายประเภท 
เมื่อท าการพัฒนาระบบดังกล่าวแล้ว จะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย ท าให้ได้ระบบสารสนเทศท่ีช่วยสนับสนุนการวิจัย รวมทั้งเป็น
เครื่องมือหรือกลไกที่ช่วยผลักดันการผลิตนักวิจัย ของมหาวิทยาลัย ให้ได้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
และยังสามารถน าระบบท่ีพัฒนาขึ้น ไปประยุกต์กับระบบอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้ 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1  เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวิจัย ของส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2.2  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใช้ระบบการจัดการสารสนเทศการวิจัย 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 

3.1 รวบรวมเนื้อหาและความต้องการ ของระบบการจัดการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวิจัย ของส านักวิจัยและส่งเสริม
วิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

3.1.1 ด าเนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ซึ่งมาจากระบบ MIS มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้อมูลจากฝ่าย
ยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย ส านักวิจัยฯ รายงานจากหน่วยงานภายนอก เช่น ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
เป็นต้น 

3.2 การวางแผนออกแบบและวิเคราะห์ระบบ 

3.2.1 วิเคราะห์ระบบงานเดิม 
1) จากระบบ MIS มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นระบบใหญ่ ข้อมูลการวิจัยบางส่วนยังไม่มีหรือจ าเพาะเจาะจงลงไป 
2) ข้อมูลของระบบจะยึดหลักจากคู่มือนักวิจัย( 2555:19) ระบบและกลไกการวิจัย  ได้แก่ การขอรับทุน

โครงการวิจัย  การท าสัญญารับทุนโครงการวิจัย การรับทุนโครงการวิจัย  เมื่อด าเนินการวิจัยแล้วเสร็จ การเผยแพร่
ผลงานวิจัย การพัฒนานักวิจัย และการพัฒนาการวิจัย ดังแสดงในภาพท่ี 1 
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3.2.2 วิเคราะห์ระบบงานใหม่ 
1) แบ่งกลุ่มผู้ใช้ระบบและความต้องการของผู้ใช้ส าหรับระบบใหม่ ดังนี้ ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าท่ีประสานงานวิจัย  

นักวิจัย  เจ้าหน้าท่ีการเงิน  ผู้บริหาร และบุคคลทั่วไป 
2) ใช้เคร่ืองมือจากแผนภาพบริบท (Context Diagram) แสดงกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram หรือ DFD)  

เป็นแผนภาพท่ีแสดงถึงกระบวนการท างานต่างๆ ในระบบ ว่ามีผู้ใช้เกี่ยวข้องกับกระบวนการท างานใดบ้าง  และแสดงการไหล
ของข้อมูลในกระบวนการ  รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลลงในแฟ้มข้อมูล ดังแสดงในภาพท่ี 2 

3.3 การพัฒนาระบบ 

 เป็นการพัฒนาระบบบนเว็บไซต์โดยใช้เครื่องมือช่วยในการพัฒนา คือ ระบบ CMS จูมลา ส่วนโปรแกรมเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ จะใช้โปรแกรม อาปาเช่ 2.2  (Apache 2.2) ท างานบนระบบปฏิบัติการลินุกซ์  (Linux) และระบบฐานข้อมูลมาย
เอสคิวแอล (MySQL) 

3.4 การทดสอบ 

ทดสอบระบบโดยเจ้าหน้าท่ีในฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงาน วิจัย นักวิจัย อาจารย์ และนักวิชาการในคณะต่าง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตลอดจนผู้ใช้ ทั่วไป โดยจัดท าระบบบันทึกข้อแนะน าไว้ให้ผู้ใช้กรอกด้วย 

3.5 การแก้ไขและการน าระบบไปใช้งานจริง 

แก้ไขปรับปรุงระบบ หลังการทดสอบใช้งาน และพิจารณาปรับปรุงตาม ข้อเสนอแนะของผู้ใช้ 

3.6 การประเมินผลระบบ 

 ท าการประเมินผลการใช้งานจากกลุ่มผู้ใช้ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีในฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย ส านักวิจัยฯ นักวิจัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้ใช้งานท่ัวไป  โดยออกเป็นแบบส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้งาน 

 

4. ขอบเขตของโครงการวิจัย 

ในการศึกษาการพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวิจัย  ของส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้นจะพัฒนาโดยยึดข้อมูลตามระบบและกลไกการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คู่มือนักวิจัย ,2555: 
19) โดยท าการพัฒนาทุกส่วนของระบบและกลไก ครอบคลุมข้อมูลการวิจัยย้อนหลังไม่เกิน 10 ปี โดยใช้ฐานข้อมูลกลาง  
(Data Center) ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหลัก 
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3.6 การประเมินผลระบบ 

 ท าการประเมินผลการใช้งานจากกลุ่มผู้ใช้ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีในฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย ส านักวิจัยฯ นักวิจัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้ใช้งานท่ัวไป  โดยออกเป็นแบบส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้งาน 

 

4. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
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5. ผลการวิจัย 
แผนภาพกระแสข้อมูล  (Data Flow Diagram หรือ DFD) เป็นแผนภาพท่ีแสดงถึงกระบวนการท างานต่างๆ ในระบบ 

ว่ามีผู้ใช้เกี่ยวข้องกับกระบวนการท างานใดบ้าง และแสดงการไหลของข้อมูลในกระบวนการ  รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลลงใน
แฟ้มข้อมูล ดังแสดงในภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2 แผนภาพบริบทของระบบการจัดการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวิจัยของ 
ส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
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ภาพที่ 2 แผนภาพบริบทของระบบการจัดการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวิจัยของ 
ส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0 

 
 

จากภาพท่ี 3 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0 ของระบบการจัดการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวิจัยของส านักวิจัยและ
ส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ระดับท่ี 0 สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเป็นกระบวนการย่อยได้ 6 
กระบวนการ ดังนี้ 

กระบวนการท่ี 1.0 กระบวนการจัดการข้อมูลสมาชิกและตรวจสอบสิทธิ  เป็นกระบวนการท่ีท าการก าหนดสิทธิการใช้
งานโดยผู้ดูแลระบบ 

กระบวนการท่ี 2.0 จัดการข้อมูลพ้ืนฐานการวิจัยทั่วไป  เป็นกระบวนการส าหรับการจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล  
ได้แก่  การบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูล ซึ่งผู้ใช้จะต้องมีสิทธิในการจัดการข้อมูล  โดยระบบจะรับข้อมูล
สิทธิการใช้งานของผู้ท่ีต้องการใช้งานระบบว่ามีสิทธิอะไรบ้าง โดยการตรวจสอบผู้ใช้สิทธิการใช้งานก่อน  แล้วจึงตรวจสอบว่าผู้
ท่ีจะท าการจัดการข้อมูลในระบบมีสิทธิในการจัดการข้อมูลอะไรบ้างหรือไม่ หากมีสิทธิจึงจะสามารถท าการจัดการข้อมูลใน
ฐานข้อมูลได้ 

กระบวนการท่ี 3.0 กระบวนการจัดการส่วนบริหารจัดการและประสานงานวิจัยเป็นกระบวนการส าหรับบริหารจัดการ
เกี่ยวกับข้อมูลการวิจัยต่าง ๆ โดยเจ้าหน้าท่ีประสานงานวิจัยเป็นผู้จัดการข้อมูลอันนี้  ซึ่งสามารถปรับปรุงข้อมูลรายละเอียด
โครงการวิจัยต่าง ๆ ที่จ าเป็นในระบบ รวมทั้งมีระบบแจ้งเตือนกิจกรรมต่างๆ ส าหรับนักวิจัย 
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กระบวนการท่ี 4.0 จัดการการเผยแพร่ผลงานวิจัยและน าไปใช้ประโยชน์  เป็นกระบวนการส าหรับเผยแพร่ข้อมูลท่ี
เป็นประโยชน์ผ่านเว็บไซต์  โดยจะเผยแพร่ข้อมูลโครงการวิจัย  ข้อมูลนักวิจัย  ข้อมูลแหล่งทุน  สามารถสืบค้นได้ตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด 

กระบวนการท่ี 5.0 กระบวนการออกรายงาน  เป็นกระบวนการส าหรับออกรายงานเพ่ือบริหารจัดการ โดยผู้ใช้
สามารถเลือกเงื่อนไขการออกรายงานได้ 

กระบวนการท่ี 6.0 กระบวนการจัดการส่วนการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อเสนอแนะ  เป็นกระบวนการส าหรับ
จัดการข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ด้านการวิจัย และการจัดการกระดานข่าวโดยเจ้าหน้าท่ีประสานงานวิจัย  นักวิจัย 
ผู้บริหารและผู้สนใจทั่วไปสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัยต่าง ๆ ได้ 
 
5.1 การออกแบบฐานข้อมูล 

การออกแบบฐานข้อมูลของระบบการจัดการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวิจัย ของส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น   จากการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดสามารถน ามาสร้างเป็นฐานข้อมูล  ดังแสดงในตารางท่ี 
1 ดังนี้ 

 
ตารางที่ 1 แสดงตารางข้อมูลท้ังหมดของระบบฐานข้อมูล 

ล าดับ ชื่อตารางท่ี 
ภาษาไทย 

ชื่อตารางท่ีภาษาอังกฤษ ประเภท ค าอธิบาย 

1 ผู้ใช้และรหัสผ่าน tb_myuser_pass Master table เก็บข้อมูลผู้ใช้ระบบ 
2 สิทธิผู้ใช้งาน tb_mypermission Reference table เก็บข้อมูลสิทธิผู้ใช้ 
3 ข่าวประชาสัมพันธ ์ tb_information Transection table เก็บข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ 
4 หมวดหมู่ข่าว

ประชาสัมพันธ์ 
tb_information_type Reference table เก็บข้อมูลหมวดหมู่ข่าว

ประชาสัมพันธ์ 
5 กิจกรรมการวิจัย tb_activity Transection table เก็บข้อมูลกิจกรรมการวิจัย 
6 หมวดหมู่กิจกรรม tb_activity_type Reference table เก็บข้อมูลหมวดหมู่กิจกรรม 
7 กระดานข่าว tb_webboard Transection table เก็บข้อมูลกระดานข่าว 
8 บทคัดย่องานวิจัย tb_abstract Master table เก็บข้อมูลบทคัดย่องานวิจัย 
9 ประเภทการเผยแพร่

บทคัดย่อ 
tb_abstract_type Reference table เก็บข้อมูลประเภทการเผยแพร่

บทคัดย่อ 
10 ระเบียบ-ประกาศ tb_regulation Transection table เก็บข้อมูลระเบียบ-ประกาศ 
11 หมวดหมู่ระเบียบ-

ประกาศ 
tb_regulatio_type Reference table เก็บข้อมูลหมวดหมู่ระเบียบ-

ประกาศ 
12 สัญญาโครงการวิจัย tb_contract Master table เก็บข้อมูลสัญญาโครงการวิจัย 
13 หน่วยงาน tb_institute Reference table เก็บข้อมูลหน่วยงาน 

14 โครงการวิจัย tb_research_project Master table เก็บข้อมูลโครงการวิจัย 

15 นักวิจัย tb_researcher Master table เก็บข้อมูลนักวิจัย 

16 แบบฟอร์ม tb_form Master table เก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 
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กระบวนการท่ี 4.0 จัดการการเผยแพร่ผลงานวิจัยและน าไปใช้ประโยชน์  เป็นกระบวนการส าหรับเผยแพร่ข้อมูลท่ี
เป็นประโยชน์ผ่านเว็บไซต์  โดยจะเผยแพร่ข้อมูลโครงการวิจัย  ข้อมูลนักวิจัย  ข้อมูลแหล่งทุน  สามารถสืบค้นได้ตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด 

กระบวนการท่ี 5.0 กระบวนการออกรายงาน  เป็นกระบวนการส าหรับออกรายงานเพ่ือบริหารจัดการ โดยผู้ใช้
สามารถเลือกเงื่อนไขการออกรายงานได้ 

กระบวนการท่ี 6.0 กระบวนการจัดการส่วนการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อเสนอแนะ  เป็นกระบวนการส าหรับ
จัดการข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ด้านการวิจัย และการจัดการกระดานข่าวโดยเจ้าหน้าท่ีประสานงานวิจัย  นักวิจัย 
ผู้บริหารและผู้สนใจทั่วไปสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัยต่าง ๆ ได้ 
 
5.1 การออกแบบฐานข้อมูล 

การออกแบบฐานข้อมูลของระบบการจัดการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวิจัย ของส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น   จากการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดสามารถน ามาสร้างเป็นฐานข้อมูล  ดังแสดงในตารางท่ี 
1 ดังนี้ 

 
ตารางที่ 1 แสดงตารางข้อมูลท้ังหมดของระบบฐานข้อมูล 

ล าดับ ชื่อตารางท่ี 
ภาษาไทย 

ชื่อตารางท่ีภาษาอังกฤษ ประเภท ค าอธิบาย 

1 ผู้ใช้และรหัสผ่าน tb_myuser_pass Master table เก็บข้อมูลผู้ใช้ระบบ 
2 สิทธิผู้ใช้งาน tb_mypermission Reference table เก็บข้อมูลสิทธิผู้ใช้ 
3 ข่าวประชาสัมพันธ ์ tb_information Transection table เก็บข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ 
4 หมวดหมู่ข่าว

ประชาสัมพันธ์ 
tb_information_type Reference table เก็บข้อมูลหมวดหมู่ข่าว

ประชาสัมพันธ์ 
5 กิจกรรมการวิจัย tb_activity Transection table เก็บข้อมูลกิจกรรมการวิจัย 
6 หมวดหมู่กิจกรรม tb_activity_type Reference table เก็บข้อมูลหมวดหมู่กิจกรรม 
7 กระดานข่าว tb_webboard Transection table เก็บข้อมูลกระดานข่าว 
8 บทคัดย่องานวิจัย tb_abstract Master table เก็บข้อมูลบทคัดย่องานวิจัย 
9 ประเภทการเผยแพร่

บทคัดย่อ 
tb_abstract_type Reference table เก็บข้อมูลประเภทการเผยแพร่

บทคัดย่อ 
10 ระเบียบ-ประกาศ tb_regulation Transection table เก็บข้อมูลระเบียบ-ประกาศ 
11 หมวดหมู่ระเบียบ-

ประกาศ 
tb_regulatio_type Reference table เก็บข้อมูลหมวดหมู่ระเบียบ-

ประกาศ 
12 สัญญาโครงการวิจัย tb_contract Master table เก็บข้อมูลสัญญาโครงการวิจัย 
13 หน่วยงาน tb_institute Reference table เก็บข้อมูลหน่วยงาน 

14 โครงการวิจัย tb_research_project Master table เก็บข้อมูลโครงการวิจัย 

15 นักวิจัย tb_researcher Master table เก็บข้อมูลนักวิจัย 

16 แบบฟอร์ม tb_form Master table เก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 

 

 

 

 

ตารางที่ 1 แสดงตารางข้อมูลท้ังหมดของระบบฐานข้อมูล (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อตารางที่ 
ภาษาไทย 

ชื่อตารางที่
ภาษาอังกฤษ 

ประเภท ค าอธิบาย 

17 หมวดหมู่แบบฟอร์ม tb_form_type Reference 
table 

เก็บข้อมูลหมวดหมู่
แบบฟอร์ม 

18 การเงินค่าบริหาร
โครงการ 

tb_idc Transection 
table 

เก็บข้อมูลการเงินค่า
บริหารโครงการ 

19 ประเภทการเคลียร์
เงินค่าบริหาร
โครงการ 

Tb_idc_type Reference 
table 

เก็บข้อมูลประเภทการ
เคลียร์เงินค่าบริหาร
โครงการ 

20 โครงการวิจัย tb_project Master table เก็บข้อมูลโครงการวิจัย 

21 แหล่งทุน tb_agency Master table เก็บข้อมูลแหล่งทุน 

22 หมวดหมู่แหล่งทุน tb_agency_type Reference 
table 

เก็บข้อมูลหมวดหมู่
แหล่งทุน 

23 เอกสารดาวน์โหลด tb_download Master table เก็บข้อมูลดาวน์โหลด
เอกสาร 

24 หมวดหมู่เอกสาร
ดาวน์โหลด 

tb_download_type Reference 
table 

เก็บข้อมูลเอกสารดาวน์
โหลด 

25 เครือข่ายการวิจัย tb_resnet Master table เก็บข้อมูลเครือข่ายการ
วิจัย 

 
6. การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต ์

โครงสร้างเว็บไซต์ของระบบ จะออกแบบมาเพ่ือส าหรับการเชื่อมโยงระบบย่อยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยสามารถแสดง
โครงสร้างของระบบตามล าดับชั้นดังต่อไปนี้ 

เว็บไซต์ระบบการจัดการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวิจัย ของส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
เมนูหลัก 

หน้าหลัก 
เกี่ยวกับการวิจัย 

คณะกรรมการวิจัย 
ยุทธศาสตร์การวิจัย 
ระบบและกลไกการวิจัย 

รายงานการวิจัย 
สรุปโครงการวิจัยปี 2552-2556 
สรุปโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ ้
สรุปโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 

ข้อมูลโครงการวิจัย 
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ข้อมูลโครงการวิจัยปี 2556 
ข้อมูลโครงการวิจัยปี 2555 
ข้อมูลโครงการวิจัยปี 2554 
ข้อมูลโครงการวิจัยปี 2553 
ข้อมูลโครงการวิจัยปี 2552 

ข้อมูลเจ้าหน้าท่ี 
SITEMAP 
WEBBOARD 

เมนู NAVIGATOR 
ข้อมูลนักวิจัย 
บริหารจัดการงานวิจัย 
พัฒนาการวิจัย 
วารสารวิจัย 
ประชุมทางวิชาการ 
เกี่ยวกับการวิจัย 
รายงานการวิจัย 
ข้อมูลโครงการวิจัย 

 
จากโครงสร้างของเว็บไซต์ข้างต้น  สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 
1) เกี่ยวกับการวิจัย คือ ส่วนท่ีใช้แสดงข้อมูลพื้นฐานด้านการวิจัย ประกอบด้วย ความเป็นมาของการพัฒนาระบบ 

คณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ยุทธศาสตร์การวิจัย  และระบบและกลไกการวิจัย 
2) รายงานการวิจัย คือ ส่วนท่ีใช้แสดงข้อมูลภาพรวมงานวิจัย 5 ปีย้อนหลัง ระหว่างปีงบประมาณ 2552-2556 

จากทุนอุดหนุนโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และแหล่งทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  โดยแสดงผลสรุปใน
รูปแบบกราฟวงกลม พร้อมทั้งแสดงจ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนและสามารถคลิ๊กเข้าไปดูรายละเอียดโครงการวิจัยได้ท่ีรับทุน
จากแหล่งทุนนั้นได้ 

3)  ข้อมูลเจ้าหน้าท่ี  คือ ส่วนท่ีใช้แสดงรายละเอียดข้อมูลของเจ้าหน้าประสานงานโครงการวิจัย ฝ่ายยุทธศาสตร์
และประสานงานวิจัย  รายละเอียดการติดต่อต่าง ๆ 

4) Sitemap  เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ ที่อธิบายถึงโครงสร้างของเว็บไซต์ได้ท้ังหมด ซึ่ง Sitemap จะเป็นเหมือน 
สารบัญ หรือ หน้าดัชนี ของเว็บไซต์ ที่่รวม Link ท้ังหมดของเว็บไซต์ไว้ภายในหน้าเดียว 

5) webboard เป็นส่วนแสดงความคิดเห็น โดยผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้ามาเพ่ิมหัวข้อกระทู้และข้อความแสดงความ
คิดเห็นได้  รายการหัวข้อกระทู้จะแสดงในหน้าแรกของ webboard ในแต่ละหัวข้อจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ส าหรับแสดงความ
คิดเห็น  ผู้ที่จะสามารถเพ่ิมหัวข้อกรทู้ได้ต้องเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ก่อนถึงจะสามารถเพ่ิมกระทู้แสดงความคิดเห็นได้ 

6) เมนู Navigator จะประกอบด้วย  ข้อมูลส าหรับนักวิจัย บริหารจัดการงานวิจัย  พัฒนาการวิจัย วารสารวิจัย   
ประชุมวิชาการ  เกี่ยวกับการวิจัย รายงานการวิจัย  ข้อมูลโครงการวิจัย 
 
6.1   การออกแบบจอภาพหลัก 

การออกแบบจอภาพหลัก (Homepage)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นจอภาพเริ่มต้นเข้าสู่ระบบการจัดการสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการวิจัย ของส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ดังภาพท่ี 4) 
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ข้อมูลโครงการวิจัยปี 2556 
ข้อมูลโครงการวิจัยปี 2555 
ข้อมูลโครงการวิจัยปี 2554 
ข้อมูลโครงการวิจัยปี 2553 
ข้อมูลโครงการวิจัยปี 2552 

ข้อมูลเจ้าหน้าท่ี 
SITEMAP 
WEBBOARD 

เมนู NAVIGATOR 
ข้อมูลนักวิจัย 
บริหารจัดการงานวิจัย 
พัฒนาการวิจัย 
วารสารวิจัย 
ประชุมทางวิชาการ 
เกี่ยวกับการวิจัย 
รายงานการวิจัย 
ข้อมูลโครงการวิจัย 

 
จากโครงสร้างของเว็บไซต์ข้างต้น  สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 
1) เกี่ยวกับการวิจัย คือ ส่วนท่ีใช้แสดงข้อมูลพื้นฐานด้านการวิจัย ประกอบด้วย ความเป็นมาของการพัฒนาระบบ 

คณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ยุทธศาสตร์การวิจัย  และระบบและกลไกการวิจัย 
2) รายงานการวิจัย คือ ส่วนท่ีใช้แสดงข้อมูลภาพรวมงานวิจัย 5 ปีย้อนหลัง ระหว่างปีงบประมาณ 2552-2556 

จากทุนอุดหนุนโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และแหล่งทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  โดยแสดงผลสรุปใน
รูปแบบกราฟวงกลม พร้อมทั้งแสดงจ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนและสามารถคลิ๊กเข้าไปดูรายละเอียดโครงการวิจัยได้ท่ีรับทุน
จากแหล่งทุนนั้นได้ 

3)  ข้อมูลเจ้าหน้าท่ี  คือ ส่วนท่ีใช้แสดงรายละเอียดข้อมูลของเจ้าหน้าประสานงานโครงการวิจัย ฝ่ายยุทธศาสตร์
และประสานงานวิจัย  รายละเอียดการติดต่อต่าง ๆ 

4) Sitemap  เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ ที่อธิบายถึงโครงสร้างของเว็บไซต์ได้ท้ังหมด ซึ่ง Sitemap จะเป็นเหมือน 
สารบัญ หรือ หน้าดัชนี ของเว็บไซต์ ที่่รวม Link ท้ังหมดของเว็บไซต์ไว้ภายในหน้าเดียว 

5) webboard เป็นส่วนแสดงความคิดเห็น โดยผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้ามาเพ่ิมหัวข้อกระทู้และข้อความแสดงความ
คิดเห็นได้  รายการหัวข้อกระทู้จะแสดงในหน้าแรกของ webboard ในแต่ละหัวข้อจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ส าหรับแสดงความ
คิดเห็น  ผู้ที่จะสามารถเพ่ิมหัวข้อกรทู้ได้ต้องเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ก่อนถึงจะสามารถเพ่ิมกระทู้แสดงความคิดเห็นได้ 

6) เมนู Navigator จะประกอบด้วย  ข้อมูลส าหรับนักวิจัย บริหารจัดการงานวิจัย  พัฒนาการวิจัย วารสารวิจัย   
ประชุมวิชาการ  เกี่ยวกับการวิจัย รายงานการวิจัย  ข้อมูลโครงการวิจัย 
 
6.1   การออกแบบจอภาพหลัก 

การออกแบบจอภาพหลัก (Homepage)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นจอภาพเริ่มต้นเข้าสู่ระบบการจัดการสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการวิจัย ของส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ดังภาพท่ี 4) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 แสดงหน้าจอหลักของระบบการจัดการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวิจัย  
  ของส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5 แสดงหน้าจอของผู้ดูแลระบบ 
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การท างานของจอภาพหลักส าหรับผู้ดูและระบบ 

ส าหรับการออกแบบจอภาพหลักของผู้ดูแลระบบนั้น  เนื่องจากระบบนี้พัฒนาโดยโปรแกรมส าเร็จรูป  ซึ่ง
การเข้าใช้งานในส่วนของผู้ดูแลนั้น จะต้องใช้การล็อคอินผ่านทางด้านหลังเว็บไซต์ ( User Backend) เมื่อผู้ดูแลระบบท าการ
ล็อคอินเข้าสู่ระบบแล้วจะเข้าไปสู่หน้าจอส าหรับผู้ดูแลระบบ  ดังแสดงในภาพท่ี 5    ส่วนเมนูส าหรับผู้ดูแลระบบนั้นจะมีดังนี้  
ระบบ  สมาชิก เมนู  เนื้อหา คอมโพเน้นท์ ส่วนเสริม และช่วยเหลือ  ส่วนแสดงสถานะการใช้งาน แสดงสมาชิกออนไลน์
หน้าเว็บไซต์  แสดงการเข้าระบบในส่วนผู้ดูแล  แสดงข้อความเข้ามาใหม่  ปุ่มออกจากระบบ ส่วนเมนู Quick Icon จะ
แสดงเนื้อหา  สมาชิก  ตั้งค่าระบบ  ส่วนเสริม  การบ ารุงรักษา  ส่วนสถานะของระบบ จะแสดงสถานะผู้ดูแลระบบ 
(Logged-in Users)  เนื้อหายอดนิยม (Popular Articles)  และเนื้อหาล่าสุด (Recently Added Articles) เป็นต้น 
 
7. สรุปผล 

จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวิจัยของส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้  เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบระบบสนับสนุนการวิจัย 
ของส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับ เจ้าหน้าท่ีประสานงานวิจัย นักวิจัย 
ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีการเงิน และผู้สนใจท่ัวไป ได้ท าการประเมินผลจากผู้ใช้งาน พบว่าระบบมีความสามารถดังนี้ สามารถลด
ขั้นตอนในการประสานงานวิจัยระหว่างนักวิจัยกับเจ้าหน้าท่ีประสานงานวิจัย และลดการผิดพลาดในด้านการติดตามงานวิจัย มี
ความสะดวกรวดเร็วในด้านการค้นหาข้อมูลต่าง  ๆ เกี่ยวกับโครงการวิจัย ได้ข้อมูลสารสนเทศตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
โดยมีข้อเสนอแนะให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้บริการข้อมูลสารสนเทศอื่น  ๆ ต่อไป และสามารถน าไปใช้งานได้
จริง 

ผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถามเพ่ือส ารวจข้อมูลการพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวิจัย ของ
ส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังแสดงในภาคผนวก ค โดยการวิเคราะห์แบบสอบถามนี้มีผู้ตอบ
แบบสอบถามท้ังหมดจ านวน 41 ชุด โดยเป็นเพศชายจ านวน 12 คน เพศหญิงจ านวน 29 คน สถานะภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เป็นเจ้าหน้าท่ีประสานงานวิจัยจ านวน 7 คน นักวิจัยจ านวน 12 คน ผู้บริหารจ านวน 3 คน เจ้าหน้าท่ี
การเงินจ านวน 2 คน และผู้สนใจท่ัวไปจ านวน 17 คน โดยแบบสอบถามนี้มีลักษณะค าตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 
อันดับ ดังนี้ 

 
ดีมาก หมายถึง เมื่อผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อระบบมากท่ีสุด   

โดยให้ระดับคะแนนเท่ากับ 5 
ดี หมายถึง เมื่อผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อระบบมาก   

โดยให้ระดับคะแนนเท่ากับ 4 
ปานกลาง หมายถึง เมื่อผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อระบบปานกลาง   

โดยให้ระดับคะแนนเท่ากับ 3 
พอใช้ หมายถึง เมื่อผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อระบบพอใช้   

โดยให้ระดับคะแนนเท่ากับ 2 
ควรปรับปรุง หมายถึง เมื่อผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจและความคิดเห็นว่า 

ควรปรับปรุง  โดยให้ระดับคะแนนเท่ากับ 1 
  โดยสรุปเกณฑ์ในการประเมินผลประสิทธิภาพ  เป็นค่าเฉลี่ยของระดับประสิทธิภาพการใช้งานระบบดังตาราง
ท่ี 2 
 
 ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยระดับประสิทธิภาพการใช้งานระบบ 

ค่าเฉลี่ยระดับประสิทธิภาพ ระดับการแปลผล 
4.50 - 5.00 ดีมาก 
3.50 - 4.49 ดี 
2.50 - 3.49 ปานกลาง 
1.50 – 2.49 พอใช ้
1.00 – 1.49 ควรปรับปรุง 
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การท างานของจอภาพหลักส าหรับผู้ดูและระบบ 

ส าหรับการออกแบบจอภาพหลักของผู้ดูแลระบบนั้น  เนื่องจากระบบนี้พัฒนาโดยโปรแกรมส าเร็จรูป  ซึ่ง
การเข้าใช้งานในส่วนของผู้ดูแลนั้น จะต้องใช้การล็อคอินผ่านทางด้านหลังเว็บไซต์ ( User Backend) เมื่อผู้ดูแลระบบท าการ
ล็อคอินเข้าสู่ระบบแล้วจะเข้าไปสู่หน้าจอส าหรับผู้ดูแลระบบ  ดังแสดงในภาพท่ี 5    ส่วนเมนูส าหรับผู้ดูแลระบบนั้นจะมีดังนี้  
ระบบ  สมาชิก เมนู  เนื้อหา คอมโพเน้นท์ ส่วนเสริม และช่วยเหลือ  ส่วนแสดงสถานะการใช้งาน แสดงสมาชิกออนไลน์
หน้าเว็บไซต์  แสดงการเข้าระบบในส่วนผู้ดูแล  แสดงข้อความเข้ามาใหม่  ปุ่มออกจากระบบ ส่วนเมนู Quick Icon จะ
แสดงเนื้อหา  สมาชิก  ตั้งค่าระบบ  ส่วนเสริม  การบ ารุงรักษา  ส่วนสถานะของระบบ จะแสดงสถานะผู้ดูแลระบบ 
(Logged-in Users)  เนื้อหายอดนิยม (Popular Articles)  และเนื้อหาล่าสุด (Recently Added Articles) เป็นต้น 
 
7. สรุปผล 

จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวิจัยของส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้  เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบระบบสนับสนุนการวิจัย 
ของส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับ เจ้าหน้าท่ีประสานงานวิจัย นักวิจัย 
ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีการเงิน และผู้สนใจท่ัวไป ได้ท าการประเมินผลจากผู้ใช้งาน พบว่าระบบมีความสามารถดังนี้ สามารถลด
ขั้นตอนในการประสานงานวิจัยระหว่างนักวิจัยกับเจ้าหน้าท่ีประสานงานวิจัย และลดการผิดพลาดในด้านการติดตามงานวิจัย มี
ความสะดวกรวดเร็วในด้านการค้นหาข้อมูลต่าง  ๆ เกี่ยวกับโครงการวิจัย ได้ข้อมูลสารสนเทศตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
โดยมีข้อเสนอแนะให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้บริการข้อมูลสารสนเทศอื่น  ๆ ต่อไป และสามารถน าไปใช้งานได้
จริง 

ผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถามเพ่ือส ารวจข้อมูลการพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวิจัย ของ
ส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังแสดงในภาคผนวก ค โดยการวิเคราะห์แบบสอบถามนี้มีผู้ตอบ
แบบสอบถามท้ังหมดจ านวน 41 ชุด โดยเป็นเพศชายจ านวน 12 คน เพศหญิงจ านวน 29 คน สถานะภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เป็นเจ้าหน้าท่ีประสานงานวิจัยจ านวน 7 คน นักวิจัยจ านวน 12 คน ผู้บริหารจ านวน 3 คน เจ้าหน้าท่ี
การเงินจ านวน 2 คน และผู้สนใจท่ัวไปจ านวน 17 คน โดยแบบสอบถามนี้มีลักษณะค าตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 
อันดับ ดังนี้ 

 
ดีมาก หมายถึง เมื่อผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อระบบมากท่ีสุด   

โดยให้ระดับคะแนนเท่ากับ 5 
ดี หมายถึง เมื่อผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อระบบมาก   

โดยให้ระดับคะแนนเท่ากับ 4 
ปานกลาง หมายถึง เมื่อผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อระบบปานกลาง   

โดยให้ระดับคะแนนเท่ากับ 3 
พอใช้ หมายถึง เมื่อผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อระบบพอใช้   

โดยให้ระดับคะแนนเท่ากับ 2 
ควรปรับปรุง หมายถึง เมื่อผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจและความคิดเห็นว่า 

ควรปรับปรุง  โดยให้ระดับคะแนนเท่ากับ 1 
  โดยสรุปเกณฑ์ในการประเมินผลประสิทธิภาพ  เป็นค่าเฉลี่ยของระดับประสิทธิภาพการใช้งานระบบดังตาราง
ท่ี 2 
 
 ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยระดับประสิทธิภาพการใช้งานระบบ 

ค่าเฉลี่ยระดับประสิทธิภาพ ระดับการแปลผล 
4.50 - 5.00 ดีมาก 
3.50 - 4.49 ดี 
2.50 - 3.49 ปานกลาง 
1.50 – 2.49 พอใช ้
1.00 – 1.49 ควรปรับปรุง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามจ านวน 41 ชุด จากผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ กลุ่มเจ้าหน้าท่ีประสานงานวิจัย 
นักวิจัย ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีการเงิน และผู้สนใจท่ัวไป โดยท าการอ่านค่าและจัดท าผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางท่ี 3 
ตามล าดับดังนี้ 
 
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม 
ลักษณะการใช้งานระบบ ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย การ

แปลผล 
 5 4 3 2 1   
การใช้งานระบบสารสนเทศ        
1.รูปแบบการจัดหน้าเว็บเพจมี
ความเหมาะสมกับการใช้งาน 

0 
0 

26 
61.90% 

10 
23.81% 

6 
14.29% 

0 
0 

2.70 ปาน
กลาง 

2.รูปแบบการจัดวางหัวข้อ
เหมาะสมกับการใช้งาน 

1 
2.38% 

12 
28.57% 

23 
54.76% 

6 
14.29% 

0 
0 

2.48 พอใช้ 

3.รูปแบบการเพ่ิม/แก้ไข/ลบ
ข้อมูล สะดวก ง่าย ตรงกับ
ความต้องการ 

0 
0 

16 
38.10% 

19 
45.24% 

7 
16.67% 

0 
0 

2.50 ปาน
กลาง 

4.การค้นหาข้อมูลสะดวก ง่าย 
ตรงกับความต้องการของผู้ใช ้

0 
0 

21 
50.00% 

17 
40.48% 

4 
9.52% 

0 
0 

2.65 ปาน
กลาง 

5.ข้อมูลมีความถูกต้อง 
น่าเชื่อถือ ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช ้

0 
0 

14 
33.33% 

21 
50.00% 

5 
11.90% 

0 
0 

2.39 พอใช้ 

ความปลอดภัยของระบบ        
6.ระบบมีการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล 

1 
2.38% 

18 
42.86% 

19 
45.24% 

4 
9.52% 

0 
0 

2.63 ปาน
กลาง 

ความสะดวกเม่ือเทียบกับระบบงานเดิม 
7.ประหยัดเวลาในการค้นหา
ข้อมูล 

2 
4.76% 

12 
28.57% 

22 
52.38% 

4 
9.52% 

0 
0 

2.44 พอใช ้

8.ลดขั้นตอนในการติดต่อ
ประสานงาน 

0 
0 

20 
47.62% 

19 
45.24% 

3 
7.14% 

0 
0 

2.65 ปาน
กลาง 

ความพึงพอใจในภาพรวม      2.56 ปาน
กลาง 

 
7.1 อภิปรายผลการวิจัย 

จากตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามระบบการจัดการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
วิจัย ของส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการใช้งาน
ระบบมีค่าเฉลี่ย 2.56  ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในช่วง 2.50-3.49 หมายถึงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดย
ลักษณะการใช้งานท่ีมีความพึงพอใจระดับมากคือ รูปแบบการจัดหน้าเว็บเพจมีความเหมาะสมกับการใช้งาน รองลงมาคือ การ
ค้นหาข้อมูลสะดวก ง่าย ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และลดขั้นตอนในการติดต่อประสานงาน โดยมีค่าเฉลี่ย 2.70, 2.65 
และ 2.65 ตามล าดับ 

จากผลการใช้งานระบบ พบว่าระบบท่ีพัฒนาขึ้นน้ีมีส่วนช่วยลดปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการท างานในระบบงานเดิมที่มี
ข้อจ ากัด และมีกระบวนการท างานท่ีซ้ าซ้อน  รวมถึงเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการเรียกดู สืบค้น และปรับปรุงข้อมูลในระบบ 
ตลอดจนการออกรายงานสารสนเทศต่างๆ ให้แก่ผู้บริหารและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในระบบงาน  เนื่องจากมีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ
ของฐานข้อมูล  ท าให้การท างานโดยรวมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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จากการศึกษางานวิจัยของ สมศักดิ์ บุตรสีทา(2547)  ซึ่งได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศ
งานวิจัยในคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยและน าไปใช้ใน
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าเป็นระบบสารสนเทศงานวิจัยที่สืบค้นได้ง่าย มีความสะดวก
รวดเร็วในการท างาน ข้อมูลมีความถูกต้องและสามารถผลิตสารสนเทศได้ครบถ้วนตามที่ผู้ใช้ต้องการ โดยให้ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาระบบคือ จะต้องท าระบบให้ครบในทุกๆ ส่วนและครอบคลุมการใช้งานท้ังหมด เพื่อให้สามารถน าไปใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การรายงานสรุปต่าง ๆ ควรจะมีการแสดงในรูปกราฟ จะท าให้เห็นภาพชัดเจน ระบบควรท างานได้บน
สภาพแวดล้อมที่ต่างออกไป เช่นระบบปฏิบัติการอื่นๆ ผู้ใช้หรือนักวิจัยควรสามารถกรอกข้อมูลได้เองโดยตรง ด้านความถูกต้อง
ของข้อมูลก่อนถูกเผยแพร่สู่สาธารณะอาจสร้างระบบให้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยอัตโนมัติ ไปยังเจ้าหน้าท่ีประสานงานวิจัย
หรือผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ 
 
7.2 ข้อจ ากัดของระบบ 

1) ระบบยังไม่สามารถออกรายงานเชิงเปรียบเทียบได้ 
2) ยังขาดส่วนติดตามโครงการวิจัย ในส่วนการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย 
3) ส่วนการบริหารจัดการการเงินยังไม่สามารถแสดงยอดคงเหลือในแต่ละโครงการได้  เนื่องจากยังไม่ได้พัฒนาใน

ส่วนการค านวณยอดเงินคงเหลือของโครงการ 
4) การเบิกจ่ายเงินในโครงการไม่ได้พัฒนาในงานนี้ 

 
7.3  ปัญหาของระบบ 

1) การเขียนโค๊ดในโปรแกรมยังไม่ดีเท่าท่ีควร ท าให้ไม่สามารถขยายขอบเขตของงานได ้
2) ระบบยังไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ MIS มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ ท าให้ต้องเอาข้อมูลมาจัดการใหม่ทั้งหมด 
3) การเช็คข้อมูลซ้ าเน่ืองจากการออกแบบคีย์หลักไม่ดีพอ ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบไฟล์ซ้ าได ้
 

7.4 ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับระบบการจัดการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวิจัย ของส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  มีดังนี้ 

1) การจัดการข้อมูลการวิจัยที่มีการใช้ข้อมูลร่วมกันกับระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ควรมีการบูรณาการข้อมูล
ร่วมกันและให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

2) ระบบควรมีฟังก์ชันส าหรับช่วยตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องอย่างสม่ าเสมอ 
3) ในอนาคตควรปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านการเงินส าหรับการวิจัย ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
4) ควรพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินในโครงการเพ่ิมเติม 

 
8. กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยเรื่อง "การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวิจัย ของส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้" นี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสมอแข  สมหอม อาจารย์
ประจ าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งกรุณาให้ความรู้ ค าแนะน า ค าปรึกษา  
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้   และ รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ   ข้ามสี่ ผู้อ านวยการส านักวิจัย
และส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คุณสมยศ  มีสุข หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย และ
เจ้าหน้าท่ีประสานงานวิจัย ฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัยทุกท่าน ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยทุก
ด้าน 
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จากการศึกษางานวิจัยของ สมศักดิ์ บุตรสีทา(2547)  ซึ่งได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศ
งานวิจัยในคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยและน าไปใช้ใน
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าเป็นระบบสารสนเทศงานวิจัยที่สืบค้นได้ง่าย มีความสะดวก
รวดเร็วในการท างาน ข้อมูลมีความถูกต้องและสามารถผลิตสารสนเทศได้ครบถ้วนตามที่ผู้ใช้ต้องการ โดยให้ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาระบบคือ จะต้องท าระบบให้ครบในทุกๆ ส่วนและครอบคลุมการใช้งานท้ังหมด เพื่อให้สามารถน าไปใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การรายงานสรุปต่าง ๆ ควรจะมีการแสดงในรูปกราฟ จะท าให้เห็นภาพชัดเจน ระบบควรท างานได้บน
สภาพแวดล้อมที่ต่างออกไป เช่นระบบปฏิบัติการอื่นๆ ผู้ใช้หรือนักวิจัยควรสามารถกรอกข้อมูลได้เองโดยตรง ด้านความถูกต้อง
ของข้อมูลก่อนถูกเผยแพร่สู่สาธารณะอาจสร้างระบบให้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยอัตโนมัติ ไปยังเจ้าหน้าท่ีประสานงานวิจัย
หรือผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ 
 
7.2 ข้อจ ากัดของระบบ 

1) ระบบยังไม่สามารถออกรายงานเชิงเปรียบเทียบได้ 
2) ยังขาดส่วนติดตามโครงการวิจัย ในส่วนการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย 
3) ส่วนการบริหารจัดการการเงินยังไม่สามารถแสดงยอดคงเหลือในแต่ละโครงการได้  เนื่องจากยังไม่ได้พัฒนาใน

ส่วนการค านวณยอดเงินคงเหลือของโครงการ 
4) การเบิกจ่ายเงินในโครงการไม่ได้พัฒนาในงานนี้ 

 
7.3  ปัญหาของระบบ 

1) การเขียนโค๊ดในโปรแกรมยังไม่ดีเท่าท่ีควร ท าให้ไม่สามารถขยายขอบเขตของงานได ้
2) ระบบยังไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ MIS มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ ท าให้ต้องเอาข้อมูลมาจัดการใหม่ทั้งหมด 
3) การเช็คข้อมูลซ้ าเน่ืองจากการออกแบบคีย์หลักไม่ดีพอ ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบไฟล์ซ้ าได ้
 

7.4 ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับระบบการจัดการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวิจัย ของส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 
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อีกทั้งจากสภาพการแข่งขันด้านการศึกษา ที่รุนแรงขึ้นในปัจจุบัน ท าใหก้ารประยุกต์ใช้ระบบ ICT กับการศึกษาเป็นปัจจัย
ส าคัญประการหนึ่งในการเปลี่ยนแปลง ดังจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยในประเทศไทยหลายแห่งมีความพยายามในการพัฒนาและ
ปรับตัวเพ่ือรองรับกับสภาพการแข่งขัน โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนการสอนมีการน า ICT เข้ามา
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น 

บล็อก (Blog) หรือ เว็บบล็อก (Weblog) หมายถึง รูปแบบเว็บไซต์ประเภทหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย  ข้อความ รูปภาพ 
ลิงค ์รวมไปถึงสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือวีดิโอในหลายรูปแบบ หรืออาจกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า บล็อกเป็นเว็บไซต์ส่วนตัวท่ี
เจ้าของท าการบันทึกบทความของตนเอง (Personal Journal) ลงบนเว็บโดยเนื้อหาของบล็อกนั้นครอบคลุมได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องราวส่วนตัว หรือเป็นบทความเฉพาะด้านต่างๆ เช่น เรื่องการศึกษา เรื่องการเมือง เรื่องกีฬา หรือเรื่องธุรกิจ เป็นต้น 
(พูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล, 2552) จุดแตกต่างของ บล็อกกับเว็บไซต์โดยปกติ คือบล็อกจะเปิดให้ผู้เข้ามาอ่านข้อมูล สามารถ
แสดงความคิดเห็นต่อท้ายข้อความท่ีเจ้าของบล็อกเป็นคนเขียน ซึ่งท าให้ผู้เขียนสามารถได้ผลตอบกลับโดยทันที และเนื้อหาท่ีเอา
มาลง มักจะสั้นและได้ใจความ ดังนั้นบล็อกแต่ละบล็อกจึงมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน แต่ สิ่งท่ีท าให้บล็อกเป็นท่ีนิยมนั้น ก็คือการ
สร้างสรรค์บล็อกท าได้อย่างง่าย และรวดเร็ว  ไม่จ าเป็นต้องใช้ทักษะทางคอมพิวเตอร์มากนักก็สามารถท าได้อย่างสวยงาม 
นับเป็นชุมชนทางอินเทอร์เน็ตประเภทหนึ่ง ที่รับความนิยมในยุคไซเบอร์  (กันยารัตน์  ศรีวิสทิยกุล , 2551; ลักษณา  เถาว์
ทิพย์, 2550) 

 การเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีเว็บ มีจุดมุ่งหมายของรายวิชา เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถท าหน้าท่ี
ประสานงานระหว่างผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานกับผู้ออกแบบและพัฒนาระบบ มีความเข้าใจในหลักการของ
เทคโนโลยีเวิลด์ไวด์เว็บ ประกอบด้วยโพรโทคอลและภาษามาตรฐาน โครงสร้างและองค์ประกอบของเว็บไซต์ ระบบการน าทาง 
สื่อดิจิตอลประเภทต่างๆ สภาวะแวดล้อมของเว็บแอพพลิเคชั่น การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนเว็บ ฝั่งไคลเอนต์และฝั่งเซิร์ฟเวอร์ 
สถาปัตยกรรมเอ็นเทียร์ กระบวนการพัฒนาท่ีเน้นผู้ใช้  การใช้ประโยชน์ได้และความสะดวกในการเข้าใช้ วิศวกรรมสารสนเทศ 
เครื่องมือส าหรับการพัฒนาแอพพลิเคชั่น เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส ประเด็นทางสังคมและความมั่นคงของระบบ
กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ มีความสามารถในการสื่อสารและท างานเป็นทีมได้ เป็นผู้ท่ีมีความเข้าใจด้านสังคม 
องค์กร และคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในการเรียนการสอนมีท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ส าหรับภาคปฏิบัตินั้นกิจกรรมหนึ่งนักศึกษาจะต้องท าการสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายได ้จากคุณสมบัติของบล็อกดังกล่าว ที่สามารถ
พัฒนาเว็บไซต์ส่วนตัวได้ด้วยตนเองมีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน  ออกแบบและสร้างเองได้ง่าย แม้ว่าจะยังไม่มีพ้ืนฐาน
หรือความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์มาก่อนก็ตาม ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามองเห็นภาพรวมของโครงสร้างและ
องค์ประกอบในการสร้างเว็บไซต์ มีความเข้าใจในหลักการของเทคโนโลยีเวิลด์ไวด์เว็บ รวมถึงการจัดการเนื้อหาข้อมูลท่ีจะ
น าเสนอบนเว็บไซต์ จึงนับได้ว่าบล็อกเป็นสื่อที่มีประโยชน์และสามารถน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่างๆ ได้ โดยเฉพาะการเรียนการสอนที่จะต้องมีการพ่ึงพากันในการแลกเปลี่ยนความรู้  เพ่ือเป็นการสร้างสรรค์
ความคิดให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งบล็อกยังเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของการสื่อสารในยุคปัจจุบันและก าลังเป็นท่ีนิยมกันอย่างกว้างขวาง
ส าหรับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา ผู้วิจัยในฐานะผู้รับผิดชอบสอนเล็งเห็นว่าด้วยคุณสมบัติท่ีดีหลายประการของบล็อกนอกจากจะ
ใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่องค์ความรู้ของแต่ละบุคคลแล้ว ยังสามารถน ามาจัดการความรู้ของตนเองได้เป็นอย่างดี ท้ังยัง
สามารถน ามาประยุกต์ในงานต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย ดังน้ันจึงมีแนวคิดและสนใจท าการวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้บล็อกเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีเว็บ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม โดยมุ่งเน้นท่ีจะน าสื่อสังคมออนไลน์เข้ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเป็นการปูพ้ืนฐานและทักษะเบื้องต้น
ทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาให้เข้าใจได้โดยง่าย ซึ่งผู้วิจัยหวังว่าผลของการวิจัยในคร้ังนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมอีกแนวทางหนึ่งในยุคสังคมสารสนเทศต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

  1. เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้การประยุกต์ใช้บล็อกเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีเว็บท่ีมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาท่ีเรียนโดยการประยุกต์ใช้บล็อกกับนักศึกษาท่ีเรียนด้วยการเรียนการ
สอนแบบปกติ  
  3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการประยุกต์ใช้บล็อกเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชา
เทคโนโลยีเว็บ 
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3. ขอบเขตการศึกษา 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีเว็บ ในภาคเรียนท่ี 2/2555 จ านวน 73 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีเว็บ ในภาคเรียนท่ี 2/2555 จ านวน 30 คน ได้มาโดยการเลือก
แบบสุ่มอย่างง่าย  
 2.  ด้านเนื้อหา  
  เนื้อหาสาระท่ีใช้การวิจัยครั้งนี้เป็นการบูรณาการการจัดการเรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้บล็อก เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีเว็บ  ในการสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วยตนเอง ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 
4. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 3 ชนิด ประกอบด้วย 
 1.  แผนการจัดการเรียนรูก้ารประยุกต์ใช้บล็อกเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีเว็บ 
 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 20 ข้อ  
 3.  แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อ การประยุกต์ใช้บล็อกเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชา
เทคโนโลยีเว็บ 

5. วิธีการด าเนินการวิจัยและหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1.  แผนการจัดการเรียนรูก้ารประยุกต์ใช้บล็อกเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีเว็บ 
  1.1 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสร้างบล็อกโดยใช้ Multiply จากต ารา เอกสาร  งานวิจัย 
เว็บไซต์ และผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดเนื้อหาและสร้างแผนการจัดการเรียนการสอน 
  1.2 ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรายวิชาเทคโนโลยีเว็บ รวมท้ัง
รายละเอียดของ มคอ.3 ในเรื่องของความรู้ที่ต้องได้รับ วิธีการประเมินผล รวมไปถึงคุณธรรม จริยธรรม การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
ทางปัญญา ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา  เพื่อน ามาใช้ในการ
ก าหนดขอบเขตของเน้ือหาบทเรียนและก าหนดพฤติกรรมที่ต้องการ 
  1.3 แบ่งเนื้อหาท่ีจะสอนออกเป็นหน่วยย่อย แล้วก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู ้เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท า
โครงสร้างกิจกรรมการเรียนรู ้ซึ่งแบ่งเนื้อหาได ้ดังต่อไปนี ้

 หน่วยที่ 1 ส่วนประกอบของบล็อก Multiply 
 หน่วยที่ 2 การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วยบล็อก Multiply 
 หน่วยที่ 3 การเพ่ิมสไลด์ลงไปในบล็อก Multiply  
 หน่วยที่ 4 การเพ่ิมเอกสารหรือรูปภาพลงในบล็อก Multiply  
 หน่วยที่ 5 การเพ่ิมวีดีโอลงในบล็อก Multiply  
 หน่วยที่ 6 การปรับแต่งบล็อก Multiply 
 หน่วยที่ 7 การอัพโหลดงานตามใบงานท่ีได้รับมอบหมาย 

  1.4  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้การประยุกต์ใช้บล็อกเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
รายวิชาเทคโนโลยีเว็บ ประกอบด้วยการสร้าง การออกแบบ และการจัดการเน้ือหา ได้ดังนี ้
     แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1  ส่วนประกอบของบล็อก Multiply จ านวน 1 ชั่วโมง 

 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2   การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วยบล็อก Multiply จ านวน 1 ชั่วโมง 
 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3   การเพ่ิมสไลด์ลงไปในบล็อก Multiply จ านวน 1 ชั่วโมง 
 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4   การเพ่ิมเอกสารหรือรูปภาพลงในบล็อก Multiply จ านวน 1 ชั่วโมง 
 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5   การเพ่ิมวีดีโอลงในเว็บบล็อก Multiply จ านวน 1 ชั่วโมง 
 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6   การปรับแต่งเว็บบล็อก Multiply จ านวน 1 ชั่วโมง 
 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 7   การอัพโหลดงานตามใบงานท่ีได้รับมอบหมาย จ านวน 12 ชั่วโมง 
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3. ขอบเขตการศึกษา 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีเว็บ ในภาคเรียนท่ี 2/2555 จ านวน 73 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีเว็บ ในภาคเรียนท่ี 2/2555 จ านวน 30 คน ได้มาโดยการเลือก
แบบสุ่มอย่างง่าย  
 2.  ด้านเนื้อหา  
  เนื้อหาสาระท่ีใช้การวิจัยครั้งนี้เป็นการบูรณาการการจัดการเรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้บล็อก เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีเว็บ  ในการสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วยตนเอง ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 
4. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 3 ชนิด ประกอบด้วย 
 1.  แผนการจัดการเรียนรูก้ารประยุกต์ใช้บล็อกเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีเว็บ 
 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 20 ข้อ  
 3.  แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อ การประยุกต์ใช้บล็อกเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชา
เทคโนโลยีเว็บ 

5. วิธีการด าเนินการวิจัยและหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1.  แผนการจัดการเรียนรูก้ารประยุกต์ใช้บล็อกเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีเว็บ 
  1.1 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสร้างบล็อกโดยใช้ Multiply จากต ารา เอกสาร  งานวิจัย 
เว็บไซต์ และผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดเนื้อหาและสร้างแผนการจัดการเรียนการสอน 
  1.2 ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรายวิชาเทคโนโลยีเว็บ รวมท้ัง
รายละเอียดของ มคอ.3 ในเรื่องของความรู้ที่ต้องได้รับ วิธีการประเมินผล รวมไปถึงคุณธรรม จริยธรรม การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
ทางปัญญา ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา  เพื่อน ามาใช้ในการ
ก าหนดขอบเขตของเน้ือหาบทเรียนและก าหนดพฤติกรรมที่ต้องการ 
  1.3 แบ่งเนื้อหาท่ีจะสอนออกเป็นหน่วยย่อย แล้วก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู ้เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท า
โครงสร้างกิจกรรมการเรียนรู ้ซึ่งแบ่งเนื้อหาได ้ดังต่อไปนี ้

 หน่วยที่ 1 ส่วนประกอบของบล็อก Multiply 
 หน่วยที่ 2 การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วยบล็อก Multiply 
 หน่วยที่ 3 การเพ่ิมสไลด์ลงไปในบล็อก Multiply  
 หน่วยที่ 4 การเพ่ิมเอกสารหรือรูปภาพลงในบล็อก Multiply  
 หน่วยที่ 5 การเพ่ิมวีดีโอลงในบล็อก Multiply  
 หน่วยที่ 6 การปรับแต่งบล็อก Multiply 
 หน่วยที่ 7 การอัพโหลดงานตามใบงานท่ีได้รับมอบหมาย 

  1.4  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้การประยุกต์ใช้บล็อกเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
รายวิชาเทคโนโลยีเว็บ ประกอบด้วยการสร้าง การออกแบบ และการจัดการเน้ือหา ได้ดังนี ้
     แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1  ส่วนประกอบของบล็อก Multiply จ านวน 1 ชั่วโมง 

 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2   การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วยบล็อก Multiply จ านวน 1 ชั่วโมง 
 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3   การเพ่ิมสไลด์ลงไปในบล็อก Multiply จ านวน 1 ชั่วโมง 
 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4   การเพ่ิมเอกสารหรือรูปภาพลงในบล็อก Multiply จ านวน 1 ชั่วโมง 
 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5   การเพ่ิมวีดีโอลงในเว็บบล็อก Multiply จ านวน 1 ชั่วโมง 
 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6   การปรับแต่งเว็บบล็อก Multiply จ านวน 1 ชั่วโมง 
 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 7   การอัพโหลดงานตามใบงานท่ีได้รับมอบหมาย จ านวน 12 ชั่วโมง 

 

 

  1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้การประยุกต์ใช้บล็อกเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีเว็บท่ีสร้าง
ขึ้น ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับความเหมาะสมของเน้ือหา กิจกรรม และการประเมินผล  
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เป็นแบบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ใช้เก็บข้อมูลกับ
นักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีเว็บ ด้วยการเรียนการสอนแบบปกติกับกลุ่มท่ีเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ โดยการ
ประยุกต์ใช้บล็อก น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม ท่ีเป็นอิสระจากกัน  

 3. แบบประเมินความพึงพอใจ หลังจากนักศึกษาเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้บล็อกเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีเว็บ แล้วจะต้องประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประยุกต์ใช้บล็อกเพ่ือการเรียนการสอน
รายวิชาเทคโนโลยีเว็บ ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบประเมินจากต าราวัดผลทางการศึกษา (สมนึก  ภัทยธนี, 2551) โดย
ก าหนดค่าเป็น 5 ระดับ (Rating Scale) ตามรูปแบบของ Likert’s Scale ดังต่อไปนี ้

  ระดับความพึงพอใจ    คะแนน 
   พึงพอใจในระดับมากที่สุด     ก าหนดให้คะแนน  5  
   พึงพอใจในระดับมาก    ก าหนดให้คะแนน  4  
   พึงพอใจในระดับปานกลาง    ก าหนดให้คะแนน  3  
   พึงพอใจในระดับน้อย    ก าหนดให้คะแนน  2  
   พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด    ก าหนดให้คะแนน   1  
 

ส่วนการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย  จะแปลความหมายดังนี ้

  ระดับคะแนนเฉลี่ย   การแปลความหมาย 
  ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  พึงพอใจในระดับมากที่สุด  
  ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50  พึงพอใจในระดับมาก  
  ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  พึงพอใจในระดับปานกลาง  
  ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.50  พึงพอใจในระดับน้อย  
  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49  พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด  
 
6.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยด าเนินตามขั้นตอน  ดังนี ้
       1. ผู้วิจัยชี้แจงขั้นตอนในการเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้การประยุกต์ใช้บล็อกเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
รายวิชาเทคโนโลยีเว็บ 
 2. ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเขียนขึ้นโดยการใช้บล็อก Multiply น าเอกสารประกอบการสอนลงใน
บล็อกและสั่งงานผ่านบล็อก 
 3. นักศึกษาท าการสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวหรือบล็อกอย่างง่ายด้วยตนเอง และท างานส่งตามใบงานท่ีได้รับมอบหมาย
ลงในบล็อกส่วนตัว 
 4. ประเมินทักษะและพฤติกรรมการเรียนตามใบงานท่ีได้รับมอบหมาย 

 5. นักศึกษาท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 6. ประเมินความพึงพอใจหลังจากนักศึกษาเรียนด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้บล็อกเพ่ือการเรียนการ
สอนรายวิชาเทคโนโลยีเว็บ  
 7. น าข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ผล และหาค่าทางสถิต ิ
 
7. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม ท่ีเป็นอิสระจากกัน โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มที่เรียนด้วยการ
เรียนการสอนแบบปกติ กับกลุ่มตัวอย่างท่ีเรียนด้วย แผนการจัดการเรียนรู้การประยุกต์ใช้บล็อกเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอนรายวิชาเทคโนโลยีเว็บ  
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8. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 พบว่า  
1. คะแนนพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนด้วย การประยุกต์ใช้บล็อกเพ่ือการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยี

เว็บส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้คะแนน เฉลี่ยเท่ากับ 8.03 
จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.15 และค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 80.33 
และคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.87 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  1.80 และค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 79.33 
 ดังนั้น  แผนการจัดการเรียนรู้การประยุกต์ใช้บล็อกเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีเว็บ  ส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงมีประสิทธิภาพ  E1/E2 เท่ากับ 
80.33/79.33 

2. ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาท่ีเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้การประยุกต์ใช้บล็อกเพ่ือสนับสนุน การเรียนการสอน
รายวิชาเทคโนโลยีเว็บสูงกว่านักศึกษาท่ีเรียนด้วยการเรียนการสอนแบบปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 

3. นักศึกษาท่ีเรียนโดยการ ประยุกต์ใช้บล็อกเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชา  
เทคโนโลยี เว็บ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างหน้าจอ การประยุกต์ใช้บล็อก Multiply.com เพื่อการเรียนการสอน 
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8. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 พบว่า  
1. คะแนนพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนด้วย การประยุกต์ใช้บล็อกเพ่ือการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยี

เว็บส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้คะแนน เฉลี่ยเท่ากับ 8.03 
จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.15 และค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 80.33 
และคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.87 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  1.80 และค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 79.33 
 ดังนั้น  แผนการจัดการเรียนรู้การประยุกต์ใช้บล็อกเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีเว็บ  ส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงมีประสิทธิภาพ  E1/E2 เท่ากับ 
80.33/79.33 

2. ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาท่ีเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้การประยุกต์ใช้บล็อกเพ่ือสนับสนุน การเรียนการสอน
รายวิชาเทคโนโลยีเว็บสูงกว่านักศึกษาท่ีเรียนด้วยการเรียนการสอนแบบปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 

3. นักศึกษาท่ีเรียนโดยการ ประยุกต์ใช้บล็อกเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชา  
เทคโนโลยี เว็บ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างหน้าจอ การประยุกต์ใช้บล็อก Multiply.com เพื่อการเรียนการสอน 

 

 

 

9. อภิปรายผลการวิจัย 

  1. จากผลการทดลอง พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้การประยุกต์ใช้บล็อกเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชา
เทคโนโลยีเว็บ ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิเท่ากับ 80.33/79.33  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ คือ 75/75 และเมื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาท่ีเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้การประยุกต์ใช้บล็อกกับนักศึกษาท่ีเรียนด้วยการเรียนการสอน
แบบปกติ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากโปรแกรมส าเร็จรูป Multiply ท่ี
น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในการสร้างเว็บไซต์หรือเว็บบล็อกนั้น สามารถใช้งานได้ง่าย ไม่
ซับซ้อน และรองรับการใช้งานหลายอย่าง อาทิเช่น การแนะน าตนเอง การสร้างบทความให้ความรู้ การบันทึกเรื่องราว
ประสบการณ์ ความรู้ ข่าวสาร การแชร์รูปภาพกิจกรรมหรือสถานท่ีส าคัญ เป็นต้น ท าให้นักศึกษามีเว็บไซต์หรือเว็บบล็อกของ
ตนเอง โดยท่ียังไม่ต้องมีพื้นฐานความรู้ในเรื่องภาษาค าสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็สามารถสร้างเว็บไซต์หรือเว็บบล็อกสวยๆ 
ได้ภายในเวลาไม่กี่นาที อันจะช่วยท าให้นักศึกษามองเห็นภาพรวมและหน้าตาของเว็บไซต์โดยทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจ รู้จัก
โครงสร้าง ส่วนประกอบ การออกแบบ รวมถึงการจัดการเนื้อหาลงในเว็บไซต์ อันจะน าไปสู่การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปอื่นๆ ได้ ทั้งยังส่งผลให้นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางเรียนท่ีสูงขึ้นอีกด้วย  

 2.  นักศึกษาท่ีเรียนด้วยการประยุกต์ใช้บล็อกเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีเว็บนั้น มีความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักศึกษามีความชอบและความสนใจในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารกันอยู่แล้ว เมื่อน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน นอกจากจะใช้ประโยชน์จาก
บล็อกเป็นพ้ืนท่ีในการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กันแล้ว นักศึกษายังสามารถท าการเก็บรวบรวม 
แก้ไข หรือเพ่ิมเติมข้อมูลความรู้ต่างๆ ลงบนบล็อกได้โดยสะดวกและรวดเร็วด้วยตนเอง ท าให้นักศึกษาเกิดอิสระในการคิดและมี
ความสนุกสนานในการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกและเพ่ิมทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท าให้
นักศึกษามีความคล่องตัวในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อันเป็นการปูพ้ืนฐานและเตรียมความพร้อมแนวทางหนึ่งให้กับนักศึกษาใน
การเรียนการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในชั้นปีท่ีสูงขึ้นต่อไป 
 
10. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
    1.  ข้อเสนอแนะท่ัวไป  
         ในการสร้างความรู้หรอืผลงานเพ่ือเผยแพรใ่นบล็อกส่วนตัวนั้น ผู้เขียนสามารถเขียน หรอืจัดการเนื้อหาท่ีจะ
น ามาลงบนบล็อกได้อย่างอิสระ อาจารย์ผู้สอนควรแนะน าวิธีการเขียนที่ถูกต้อง ให้นักศึกษาเข้าใจอย่างละเอียด เพ่ือสร้าง
จิตส านึกและตระหนักในการคัดลอกหรือเลียนแบบผลงานผู้อื่น หรือหากมีการน าบทความของผู้อื่นมาเผยแพร่ลงในบล็อกของ
ตนเอง ก็ควรมีการอ้างอิงผู้แต่งหรือแหล่งท่ีมาของข้อมูลนั้น เพ่ือเป็นการให้เกียรติผู้เขียน อีกทั้งเพ่ือลดความผิดพลาดเกี่ยวกับ
เรื่องของลิขสิทธิ์ท่ีอาจจะประสบปัญหาได้ เนื่องจากบล็อกที่สร้างขึ้นนี้มีความเป็นสาธารณะ และมีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
อย่างกว้างขวาง  

2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  นักศึกษาให้ความสนใจและร่วมมือในการเรียนรู้ร่วมกันเป็นอย่างดี ดังนั้นควรหาเทคนิคหรือวิธีการอย่างง่ายใน

รูปแบบอื่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ 
และควรน าไปใช้สอนให้กับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น ที่ยังไม่มีพ้ืนฐานและประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ อัน
จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ อีกทั้งเป็นการเพ่ิมพูนทักษะในการสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายและการใช้
คอมพิวเตอร์เพ่ิมมากขึ้น 
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