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บทบรรณาธิการ

สวัสดีครับผ่านไป 6 ปีแล้ว วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมฉบับนี้เป็นปีที่ 6 ฉบับที่ 2  จาก

การพัฒนาวารสารได้ปรับให้เข้าเกณฑ์ดัชนีวารสารไทย หรือ TCI ทีมงานบรรณาธิการได้ชักชวนผู้สนใจทั่วประเทศนำาผลงานมา

ลงตีพิมพ์ เพราะผลงานเหล่านี้เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ มีคุณค่าและทันสมัย สามารถนำาไปศึกษาและอ้างอิงต่อไป

สดุทา้ยนีท้มีบรรณาธกิารหวงัเปน็อยา่งย่ิงวา่ วารสารแมโ่จเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมช่วยสง่เสรมิสนบัสนนุ

ให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้สนใจสามารถ นำาความรู้ความเข้าใจด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรหรือหน่วยงานที่ตนเองทำางานเพื่อก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
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การพัฒนารูปเเบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการส่ิงเเวดลอมในประเทศไทย 

The develop of  Life Cycle Assessment  information system  model for Environmental 

Management  in Thailand 

 

อรรถพล จันทรสมุด 

สํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 

Artaphon   Chansamut 

Dean office Faculty of home Economic Technology 

Rajamangala university of Technology Krungthep 

 

Abstract  

       The purposes of research  was 1) to develop  of  life cycle assessment  information 

system  model for environmental Management  in Thailand 2)  to evaluate of  life cycle 

assessment  information system model for environmental Management  in Thailand. The 

sample groups were  10 experts in Information System, 5 experts in environmental.  The 

research sample totaling 10 experts. The research tool was questionnaire the develop of life 

cycle assessment  information system model for environmental Management in Thailand 

comprises four Main components, Namely Sub-components,  Document study, The systems 

development Life Cycle, Report. The data analyzed by using arithmetic mean and standard 

deviation.  An efficiency evaluation   using Back-Box Testing technique. The overall 

evaluation result  develop of life cycle assessment  information system model  shows the 

overall rating mean of 3.67 suggesting, that It  aims to  be appropriately applied in actual 

work settings. 

  

Keywords:  information system  model, Life Cycle Assessment , Environmental 
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บทคัดยอ 

         วัตถุประสงคการวิจัย 1) เพ่ือพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่ง

เเวดลอมในประเทศไทย 2) เพ่ือประเมินรูปเเบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่ง    

เเวดลอมในประเทศไทย กลุมตัวอยาง ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 5 คน  

ผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอม จํานวน 5 คน รวมผูเชี่ยวชาญท้ังหมด 10 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปน

แบบสอบถาม ประเมินความเหมาะสมของการรูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการ

สิ่งเเวดลอมในประเทศไทย 4 องคประกอบ  ไดแก  ความเหมาะสมขององคประกอบหลัก การศึกษาเอกสาร  

วงจรการพัฒนาระบบ รายงาน สถิติท่ีใชในการวิจัย คือ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การประเมิน

ประสิทธิใชวิธีทดสอบแบบแบลคบ็อก (Black Box Testing) ผลการประเมินการพัฒนารูปแบบระบบ

สารสนเทศภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 สรุปวา สามารถ นํารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักร

ชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่งเเวดลอมในประเทศไทยประยุกตติดตั้งการทํางานได 

 

คําสําคัญ : รูปแบบระบบสารสนเทศ, การประเมินวัฐจักรชีวิต, สิ่งแวดลอม 

บทนํา  

            กระแสปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนของประเทศไทยในปจจุบันจะเปนปญหาโลกรอนท่ีมีผลให

ผลิตภัณฑมีการแขงขันมากในตลาดผูบริโภค ซ่ึงหนวยงานภาคเอกชนสวนใหญพยายามเนนการผลิตใหได

คุณภาพครอบคลุมทุกดาน ท้ังนี้เพ่ือใหสอดคลองกับกฎขอระเบียบท่ีทางประเทศคูคาสําคัญ เชน กลุมประเทศ

สหภาพยุโรป ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา เปนตน ไดออกมาตรการกีดกันทางการคาท่ีมิใชภาษี (Non-tariff Barriers) 

มาเปนกําาแพงภาษีใหกับภาคอุตสาหกรรมท่ีตองสงออกผลิตภัณฑกับประเทศดังกลาว หรือการใชกระดาษ

แกวกับพลาสติกสําหรับใสเครื่องดื่ม ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจะไมไดเกิดจากความผิดพลาดในการทําการประเมิน 

วัฐจักรชีวิตของผลิตภัณฑ แตเปนการมองกรอบท่ีใชในการประเมินท่ีแตกตางกันออกไป ซ่ึงจะเปนสิ่งจูงใจของ

การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ ดังนั้น การปรับเปลี่ยนมุมมองทางดานสิ่งแวดลอมใหม โดยไมเพียงแต

พิจารณามุงเนนไปท่ีกระบวนการเพียงอยางเดียว แตควรมองตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ เริ่มตั้งแตการ

ไดมาซ่ึงวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การใชหรือบริโภคและการจัดการผลิตภัณฑหลังหมดอายุการใชงาน (ปญจป

พัชรภร บุญพรอม และเพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ, 2556) การนําระบบสารสนเทศประกอบกับการประเมินวัฏ

จักรชีวิตของสิ่งแวดลอมเปนทางเลือกหนึ่งท่ีสามารถวิเคราะหและประเมินคาผลกระทบท่ีตอสิ่งแวดลอม

ตลอดจนชวงชีวิตของผลิตภัณฑ โดยเริ่มตั้งแตการสกัดวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนสง และการแจกจาย 

การใชงานผลิตภัณฑ การนํากลับมาใชใหมหรือการแปรสภาพ และการจัดการเศษซากผลิตภัณฑท่ีหมดอายุ 

หรืออาจกลาวไดวา ระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตจะสามารถพิจารณาผลิตภัณฑนั้น ๆ           
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บทคัดยอ 

         วัตถุประสงคการวิจัย 1) เพ่ือพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่ง

เเวดลอมในประเทศไทย 2) เพ่ือประเมินรูปเเบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่ง    

เเวดลอมในประเทศไทย กลุมตัวอยาง ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 5 คน  

ผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอม จํานวน 5 คน รวมผูเชี่ยวชาญท้ังหมด 10 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปน

แบบสอบถาม ประเมินความเหมาะสมของการรูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการ

สิ่งเเวดลอมในประเทศไทย 4 องคประกอบ  ไดแก  ความเหมาะสมขององคประกอบหลัก การศึกษาเอกสาร  

วงจรการพัฒนาระบบ รายงาน สถิติท่ีใชในการวิจัย คือ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การประเมิน

ประสิทธิใชวิธีทดสอบแบบแบลคบ็อก (Black Box Testing) ผลการประเมินการพัฒนารูปแบบระบบ

สารสนเทศภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 สรุปวา สามารถ นํารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักร

ชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่งเเวดลอมในประเทศไทยประยุกตติดตั้งการทํางานได 

 

คําสําคัญ : รูปแบบระบบสารสนเทศ, การประเมินวัฐจักรชีวิต, สิ่งแวดลอม 

บทนํา  

            กระแสปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนของประเทศไทยในปจจุบันจะเปนปญหาโลกรอนท่ีมีผลให

ผลิตภัณฑมีการแขงขันมากในตลาดผูบริโภค ซ่ึงหนวยงานภาคเอกชนสวนใหญพยายามเนนการผลิตใหได

คุณภาพครอบคลุมทุกดาน ท้ังนี้เพ่ือใหสอดคลองกับกฎขอระเบียบท่ีทางประเทศคูคาสําคัญ เชน กลุมประเทศ

สหภาพยุโรป ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา เปนตน ไดออกมาตรการกีดกันทางการคาท่ีมิใชภาษี (Non-tariff Barriers) 

มาเปนกําาแพงภาษีใหกับภาคอุตสาหกรรมท่ีตองสงออกผลิตภัณฑกับประเทศดังกลาว หรือการใชกระดาษ

แกวกับพลาสติกสําหรับใสเครื่องดื่ม ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจะไมไดเกิดจากความผิดพลาดในการทําการประเมิน 

วัฐจักรชีวิตของผลิตภัณฑ แตเปนการมองกรอบท่ีใชในการประเมินท่ีแตกตางกันออกไป ซ่ึงจะเปนสิ่งจูงใจของ

การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ ดังนั้น การปรับเปลี่ยนมุมมองทางดานสิ่งแวดลอมใหม โดยไมเพียงแต

พิจารณามุงเนนไปท่ีกระบวนการเพียงอยางเดียว แตควรมองตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ เริ่มตั้งแตการ

ไดมาซ่ึงวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การใชหรือบริโภคและการจัดการผลิตภัณฑหลังหมดอายุการใชงาน (ปญจป

พัชรภร บุญพรอม และเพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ, 2556) การนําระบบสารสนเทศประกอบกับการประเมินวัฏ

จักรชีวิตของสิ่งแวดลอมเปนทางเลือกหนึ่งท่ีสามารถวิเคราะหและประเมินคาผลกระทบท่ีตอสิ่งแวดลอม

ตลอดจนชวงชีวิตของผลิตภัณฑ โดยเริ่มตั้งแตการสกัดวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนสง และการแจกจาย 

การใชงานผลิตภัณฑ การนํากลับมาใชใหมหรือการแปรสภาพ และการจัดการเศษซากผลิตภัณฑท่ีหมดอายุ 

หรืออาจกลาวไดวา ระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตจะสามารถพิจารณาผลิตภัณฑนั้น ๆ           

 

 

ตั้งแตเกิด  จนตาย (Cradle to Grave) โดยมีการระบุถึงปริมาณ พลังงาน และวัสดุท้ังหมดท่ีใชรวมถึงของเสีย

ท่ีปลอยลงสูสิ่งแวดลอมภายใตขอบเขตท่ีกําหนด ดังนั้น เพ่ือใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด ผูวิจัยจึง

มีความสนใจพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่งเเวดลอมในประเทศไทย

เพ่ือใหการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

    1. เพ่ือพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่งเเวดลอมในประเทศไทย 

2. เพ่ือประเมินรูปเเบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่งเเวดลอมในประเทศไทย 

 

สมมุติฐานการวิจัย 

       รูปแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินวัฏจักรชีวิตสิ่งเเวดลอมในประเทศไทยมีผลการประเมิน

ความเหมาะสมในระดับมาก 

 

ขอบเขตการศึกษา 

     1. ประชากร 

             ประชากร ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยัสารสนเทศ 5 ทาน ดานสิ่งแวดลอม จํานวน 5 

ทาน รวมผูเชี่ยวชาญท้ังหมด 10 ทาน ประเมินความคิดเห็นของรูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักร

ชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่งเเวดลอมในประเทศไทย 

   ตัวแปรตน คือ การพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินวัฐจักรชีวิตการจัดการสิ่ง 

เเวดลอมในประเทศไทย 

             ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินรูปแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินวัฐจักรชีวิตการจัดการสิ่ง

เเวดลอมในประเทศไทย 

 

วิธีการดําเนินการศึกษาวิจัย 

         การดําเนินงานวิจัยออกเปน 6 ข้ันตอน ดังนี้ 

         1. ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของของการประเมินวัฐจักรชีวิตการจัดการ

สิ่งเเวดลอม 

         2. กําหนดกรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินวัฐจักรชีวิตการจัดการสิ่ง

เเวดลอมในประเทศไทย 
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         3. ออกแบบ และสรางรูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่งเเวดลอมใน

ประเทศไทย 

         4. กําหนดกลุมผูเชี่ยวชาญ โดยผูวิจัยกําหนดกลุมผูเชี่ยวชาญดังนี้ เปนผูมีความรูดานเทดโนโลยี

สารสนเทศ และผูเชี่ยวชาญสิ่งแวดลอม จบการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีประสบการณทํางานมากกวา 2 

ป 

         5. สรางแบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของการพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมิน 

วัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่งเเวดลอมในประเทศไทยในดานความเหมาะสมตาง ๆ ดังนี้ 1 ) ความเหมาะสม

ขององคประกอบหลัก 2) ความเหมาะสมของการศึกษาเอกสาร 3) ความเหมาะสมของทฤษฏีวงจรการพัฒนา

ระบ.4) รายงาน 

     6.  เก็บรวบรวมขอมูล  

รวบรวมขอมูลดวยแบบประเมินท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนนําไปใช ผูเชี่ยวชาญ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จํานวน 5 ทาน ดานสิ่งแวดลอม จํานวน 5 ทาน รวมผูเชี่ยวชาญท้ังหมด 10 ทาน เพ่ือประเมินความเหมาะสม

ของการพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินวัฐจักรชีวิตการจัดการสิ่งเเวดลอมในประเทศไทย 4 

องคประกอบ ไดแก  ความเหมาะสมขององคประกอบหลัก การศึกษาเอกสาร ความเหมาะสมของทฤษฏีวงจร

รายงาน และพิจารณาความเหมาะสมของการพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือ

การจัดการสิ่งเเวดลอมในประเทศไทย 

         7. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

             วิเคราะหขอมูลของการพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่ง 

เเวดลอมในประเทศไทย โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังนี้ 

              7.1 สรางแบบประเมินความเหมาะสมของผลการประเมินการพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการ

ประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่งเเวดลอมในประเทศไทย โดยกําหนดน้ําหนักคะแนนมาตราสวนประมาณ

คา (rating Scale) 5 ระดับ ตามความเหมาะสมขององคประกอบของแบบจําลอง ไดแก  ความเหมาะสมของ

องคประกอบหลัก การศึกษาเอกสาร ความเหมาะสมของทฤษฏีวงจร รายงาน ดังนี้ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 

นอย และนอยท่ีสุด ใหคะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 คะแนน ตามลําดับ  

           7.2 กําหนดเกณฑแปลผลคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑแปลผลคาเฉลี่ย 4.51-5.00, 3.51-4.50, 2.51-3.50, 

1.51-2.50 และ 0.00-1.50 หมายถึง เหมาะสมระดับมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด ตามลําดับ 
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         3. ออกแบบ และสรางรูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่งเเวดลอมใน

ประเทศไทย 

         4. กําหนดกลุมผูเชี่ยวชาญ โดยผูวิจัยกําหนดกลุมผูเชี่ยวชาญดังนี้ เปนผูมีความรูดานเทดโนโลยี

สารสนเทศ และผูเชี่ยวชาญสิ่งแวดลอม จบการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีประสบการณทํางานมากกวา 2 

ป 

         5. สรางแบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของการพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมิน 

วัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่งเเวดลอมในประเทศไทยในดานความเหมาะสมตาง ๆ ดังนี้ 1 ) ความเหมาะสม

ขององคประกอบหลัก 2) ความเหมาะสมของการศึกษาเอกสาร 3) ความเหมาะสมของทฤษฏีวงจรการพัฒนา

ระบ.4) รายงาน 

     6.  เก็บรวบรวมขอมูล  

รวบรวมขอมูลดวยแบบประเมินท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนนําไปใช ผูเชี่ยวชาญ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จํานวน 5 ทาน ดานสิ่งแวดลอม จํานวน 5 ทาน รวมผูเชี่ยวชาญท้ังหมด 10 ทาน เพ่ือประเมินความเหมาะสม

ของการพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินวัฐจักรชีวิตการจัดการสิ่งเเวดลอมในประเทศไทย 4 
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รายงาน และพิจารณาความเหมาะสมของการพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือ

การจัดการสิ่งเเวดลอมในประเทศไทย 

         7. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

             วิเคราะหขอมูลของการพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่ง 

เเวดลอมในประเทศไทย โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังนี้ 
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องคประกอบหลัก การศึกษาเอกสาร ความเหมาะสมของทฤษฏีวงจร รายงาน ดังนี้ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 

นอย และนอยท่ีสุด ใหคะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 คะแนน ตามลําดับ  

           7.2 กําหนดเกณฑแปลผลคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑแปลผลคาเฉลี่ย 4.51-5.00, 3.51-4.50, 2.51-3.50, 

1.51-2.50 และ 0.00-1.50 หมายถึง เหมาะสมระดับมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสามารถอธิบายไดในภาพท่ี 1  แสดงรายละเอียดของแตละองคประกอบ ดังนี้ 

 

            

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 การพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการส่ิงเเวดลอมใน

ประเทศไทย 

 

การวิเคราะห ศึกษาเอกสารเก่ียของกับสิ่งแวดลอม การพัฒนาระบบสารสนเทศ แลวทําการออกแบบ

และพัฒนาระบบฐานขอมูลโดยกําหนดเปาหมาย และขอบเขตของการศึกษา (Goal and Scope definition) 

การวิเคราะหเพ่ือทําบัญชีรายการสิ่งแวดลอม (Inventory analysis) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

(Impact assessment) การแปลผล และปรับปรุงผลิตภัณฑ (Interpretation) ดวยทฤษฎีวงจรการพัฒนา

ระบบบ ไดแก  การกําหนดปญหา  การวิเคราะห การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ  การใชงานจริง  การ

บํารุงรักษา และการตอยอดจะไดระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่งเเวดลอมใน

ประเทศไทย 

 

 

 

การศึกษาเอกสาร 

- การพัฒนาระบบ

สารสนเทศ 

- สิ่งแวดลอม 

ว ง จ ร ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ

สารสนเทศการประเมินวัฐจักร

ชีวิตเพ่ือการจัดการ    สิ่งเเว

ดลอมในประเทศไทย 

- การกําหนดปญหา 

- การวิเคราะห 

- การออกแบบ 

- การพัฒนา 

- การทดสอบ 

- การใชงานจริง 

- การบํารุงรักษาและการตอ

ยอด 

รายงาน 

- ก า ร อ อ ก แ บ บ /พั ฒ น า

ปรับปรุงผลิตภัณฑ 

- การวางแผนกลยุทธิ์ เพ่ื อ

พัฒนาผลิตภัณฑ ท่ีเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม 

- การกําหนดนโยบายดาน

สิ่งแวดลอม 

- การประชาสั ม พั นธด าน

การตลาดสิ่งแวดลอม 

- ฉลากสิ่งแวดลอม 
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ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินการพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการ

ส่ิงเเวดลอมในประเทศไทย  

ลําดับ รายยการประเมิน คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความเหมาะสม 

1 องคประกอบหลัก 3.77 0.45 มาก 

2 การศึกษาเอกสาร 3.70 0.42 มาก 

3 ทฤษฏีวงจรการพัฒนา

ระบบ 

3.62 0.82 มาก 

4 รายงาน 3.62 0.55 มาก 

 ผลรวม 3.67 0.56 มาก 

 

   ตารางท่ี 1 ผูเชี่ยวชาญพบวาการพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่ง 

เเวดลอมในประเทศไทยมีความเหมาะสมในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.67 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ

0.56 หมายความวารูปแบบมีความเหมาะสามารถประยุกตติดตั้งทํางานไดจริง 

 

สรุปผลกํารวิจัยการพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่ง 

เเวดลอมในประเทศไทยอธิบายได ดังนี้  

1. ผลกํารทดสอบดานความเหมาะสมขององคประกอบหลักของการพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศ 

การประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่งเเวดลอมในประเทศไทยอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย เทากับ 3.67 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 4.50 

2. การศึกษาเอกสารของการพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการ

สิ่งเเวดลอมในประเทศไทยอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย เทากับ  3.70 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.42 

3. ทฤษฏีวงจรการพัฒนาระบบของการพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือ

การจัดการสิ่งเเวดลอมในประเทศไทยอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย เทากับ  3.62 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ

0.82  

4. รายงานการการพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่งเเวดลอม

ในประเทศไทยอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย เทากับ 3.62 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.55 

            สรุปผลภาพรวมขององคประกอบท้ังหมดอยูในระดับมากท่ีสุดมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.67 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เทากับ 0.56  สรุปวาสามารถนํารูปแบบพัฒนาระบบสารสนเทศได 
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1 องคประกอบหลัก 3.77 0.45 มาก 

2 การศึกษาเอกสาร 3.70 0.42 มาก 

3 ทฤษฏีวงจรการพัฒนา

ระบบ 

3.62 0.82 มาก 
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   ตารางท่ี 1 ผูเชี่ยวชาญพบวาการพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่ง 
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0.56 หมายความวารูปแบบมีความเหมาะสามารถประยุกตติดตั้งทํางานไดจริง 

 

สรุปผลกํารวิจัยการพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่ง 

เเวดลอมในประเทศไทยอธิบายได ดังนี้  

1. ผลกํารทดสอบดานความเหมาะสมขององคประกอบหลักของการพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศ 

การประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่งเเวดลอมในประเทศไทยอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย เทากับ 3.67 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 4.50 

2. การศึกษาเอกสารของการพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการ

สิ่งเเวดลอมในประเทศไทยอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย เทากับ  3.70 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.42 

3. ทฤษฏีวงจรการพัฒนาระบบของการพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือ

การจัดการสิ่งเเวดลอมในประเทศไทยอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย เทากับ  3.62 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ

0.82  

4. รายงานการการพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่งเเวดลอม

ในประเทศไทยอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย เทากับ 3.62 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.55 

            สรุปผลภาพรวมขององคประกอบท้ังหมดอยูในระดับมากท่ีสุดมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.67 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เทากับ 0.56  สรุปวาสามารถนํารูปแบบพัฒนาระบบสารสนเทศได 

 

 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการวิจัย พบวาการพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่ง 

เเวดลอมในประเทศไทย พบวาอยูในระดับมาก ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และสิ่งแวดลอม ผูวิจัยไดดําเนินการอยางมีระเบียบวิจัยเปนข้ันตอนกระบวนกวนการอยู 2 ข้ันตอน ไดแก (1) 

เพ่ือพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่งเเวดลอมในประเทศไทย(2) เพ่ือ

ประเมินรูปเเบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่งเเวดลอมในประเทศไทยมี

สอดคลองกับงานวิจัยของ (อรรถพล จันทรสมุด,2560,2561,2562; Sudarat Srima Panita Wannapiroon 

& Prachyanun Nilsook,2015; Sudarat Srima & Panita Wannapiroon,2013)ท่ี กล าว ถึ งการ พัฒ นา

รูปแบบระบบสารสนเทศ         

 

ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาครั้งตอไป 

ควรพัฒนาระบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่งเเวดลอมในประเทศไทย

เพ่ือพัฒนารูปแบบใหมีประสิทธิภาพ    
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กรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพ่ือการจัดการศึกษาในโซอุปทานตามมาตรฐานอาชีพของไทยสําหรับ
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Abstract                 

        The objectives of this research were: 1) to synthesis a conceptual framework of 

business Intelligence for educational management   in supply chain according to  Career 

standards on Thailand  Qualifications Framework for Vocational Education. 2) to evaluate 

conceptual framework of business Intelligence for educational management in supply chain 

according to  career standards on Thailand  Qualifications Framework for Vocational 

Education. The sample groups were 4 experts in supply chain management,   2 experts in 

TQF and  3 experts in Information and technology. The research tool was questionnaire. The 

data was analyzed by using arithmetic mean and standard deviation The results of this 

synthesis conceptual framework of  business Intelligence in  supply chain  for  higher  

education institution find that, It were 4 Components: 1)  Suppliers  2) Manufacture 3) 

Education Customers and 4) Consumer. The evaluation results of synthesis conceptual 

framework in high level ( X =3.54, S.D.= 0.52), that mean the conceptual framework to may 

be  develop business Intelligence.  

 Keywords: Synthesis conceptual framework, Business Intelligence, Educational  

                  Management in supply chain according to  Career standards on Thailand 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือสังเคราะหกรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพ่ือการจัดการศึกษาใน        

โซอุปทานตามมาตรฐานอาชีพของไทยสําหรับอาชีวศึกษา 2) เพ่ือประเมินกรอบแนวคิดกรอบแนวคิดธุรกิจ     

อัจริยะเพ่ือการจัดการศึกษาในโซอุปทานตามมาตรฐานอาชีพของไทยสําหรับอาชีวศึกษา กลุมตัวอยาง คือ 

ผูเชี่ยวชาญ ดานหวงโซอุปทาน  จํานวน 5 ทาน ผูเชี่ยวชาญ ดานหลักสูตร จํานวน 2 ทาน และผูเชี่ยวชาญ 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 3 ทาน รวมผูเชี่ยวชาญท้ังหมด จํานวน 10 ทาน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิจัย คือ คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ผลการศึกษา 

พบวา กรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพ่ือการจัดการศึกษาในโซอุปทานตามมาตรฐานอาชีพของไทยสําหรับ

อาชีวศึกษา มีองคประกอบหลัก 4 องคประกอบ ไดแก ผูสงมอบ ผูผลิต ลูกคาทางการศึกษา และผูบริโภคผล

การประเมินกรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพ่ือการจัดการศึกษาในโซอุปทานตามมาตรฐานอาชีพของไทยสําหรับ

อาชีวศึกษามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยรวม เทากับ 3.54 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 

0.52 หมายความวา กรอบแนวคิดอาจจะสามารถพัฒนาธุรกิจอัจริยะได 

 

คําสําคัญ : การสังเคราะหกรอบแนวคิด, ธุรกิจอัจริยะ, การจัดการศึกษาในโซอุปทานตามมาตรฐานอาชีพของ 

              ไทยสําหรับอาชีวศึกษา 

 

บทนํา  

ในยุคของกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) รัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญท่ีจะตองปรับตัวใหมีขีด

ความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศไดในทุกดานโดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษา   จําเปนอยางยิ่งท่ี

จะตองมีการพัฒนาคุณภาพของประชาชนของประเทศโดยท่ีรัฐบาลตั้งนโยบายไววา  [1] “จะพัฒนาคนใน

ฐานะท่ีคนเปนทรัพยากรเปนศูนยกลางในการพัฒนาทุกอยาง มีการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ มีการขยาย

การศึกษา และปรับเปลี่ยนโครงสรางการจัดการศึกษาออกไปมีการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษา ไปยัง

สวนภูมิภาคเพ่ือใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางท่ัวถึง” รวมถึงจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน

เพ่ือสนองความตองการของการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐและของผูท่ีจะศึกษาตอไป ประกอบกับมี

ปจจัยในการท่ีจะพัฒนาการศึกษาของประเทศเนื่องจากนานาประเทศไดพัฒนาประเทศของตนใหกาวไวมี

อํานาจในการแขงขันโดยพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหเปนผูมีความรูมีทักษะสามารถเพ่ือสรางผลผลิต ตลอดจน

คุณภาพของผลผลิต ทางดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการศึกษา ปจจุบันขอมูลการดําเนินงานในอดีต 

เก่ียวกับการจัดการศึกษา การบริหารจัดการ การผลิตบัณฑิต ยังไมมีการเชื่อมโยงขอมูลระหวางผูเก่ียวของใน 

โซอุปทาน จึงควรมีการวางแผนใหครอบคลุมถึงโซโลจิสติกส การนําระบบหวงโซอุปทาน (Supply Chain 
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Management) มาพัฒนาจะชวยใหการไหลของขอมูลทุกฝาย สะดวก รวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา รวมถึง

สามารถวิเคราะหรายงานผลไดหลายรูปแบบ เชน รายงานจากการสอบถามท่ีไมไดมีการคาดการณไวกอนการ

ประมวลผลเชิงวิเคราะหแบบออนไลนโดยวิเคราะหขอมูลจากคลังขอมูล การวิเคราะหขอมูลหลายมิติ ชวย

พยากรณเหตุการณจํานวนนักศึกษา บุคลากรได รวมถึงสามารถวิเคราะหความเสี่ยงของการบริหารจัดการของ

อาชีวศึกษาไดหลายรูปแบบสงผลการเพ่ิมมูลคาใหกับลูกคา จะเปนการเพ่ิมความสามารถแขงขันกับ    

ประเทศอ่ืนได ประเทศไทยเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลกจึงจําเปนตองเรงพัฒนาการศึกษา ใหประชาชนไดมี

โอกาสศึกษามีศักยภาพในตนเอง รัฐบาลจึงใหนโยบายความสําคัญไววา “การสรางเศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพบน

พ้ืนฐานความรูและสรางปจจัยสภาพแวดลอม จะตองสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตสินคา

และบริการในภูมิภาคพ้ืนฐานแนวคิดสรางสรรค และสรางนวัตกรรม รวมท้ังตอยอดองคความรูใหสามารถ

สนับสนุนการสรางมูลคาในการปรับโครงสรางภาคการผลิตและการบริการทุกข้ันตอนตลอดหวงโซอุปทาน 

เพ่ือใหเศรษฐกิจสรางสรรคการนําระบบหวงโซอุปทาน จะเปนทางเลือกท่ีจะสามารถเชื่อมโยงไปสูภูมิภาค จาก

นโยบายนี้นําไปสูแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  (Artaphon Chansamut, Pallop 

Piriyasurawong,2014) ผูวิจัยไดใหความสําคัญในการจัดหลักสูตรเพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม  ในสวนของภาคธุรกิจและการศึกษาไดกาวไปสูระบบหวงโซอุปทาน จึงได

สังเคราะหกรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพ่ือการจัดการศึกษาในโซอุปทานตามมาตรฐานอาชีพของไทยสําหรับ

อาชีวศึกษามาใชเพ่ิมมูลคา (Value Chain) แกสถานประกอบการ และสถาบันการศึกษา สรางความพึงพอใจ

ใหกับผูบริโภค 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือสังเคราะหกรอบเเนวคิดธุรกิจอัจริยะเพ่ือการจัดการศึกษาในโซอุปทานตามมาตรฐานอาชีพ

ของไทยสําหรับอาชีวศึกษา 

2. เพ่ือประเมินกรอบแนวคิดกรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพ่ือการจัดการศึกษาในโซอุปทานตาม

มาตรฐานอาชีพของไทยสําหรับอาชีวศึกษา 

 

สมมุติฐานการวิจัย 

ผลการประเมินกรอบแนวคิดกรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพ่ือการจัดการศึกษาในโซอุปทานตาม

มาตรฐานอาชีพของไทยสําหรับอาชีวศึกษาอยูในระดับเหมาะสมมาก     
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ขอบเขตการศึกษา 

1. ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ ผูเชี่ยวชาญ หวงโซอุปทาน จํานวน 5 ทาน หลักสูตร จํานวน 2 ทาน 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 3 ทาน ประเมินความคิดเห็นของกรอบแนวคิดกรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะ

เพ่ือการจัดการศึกษาในโซอุปทานตามมาตรฐานอาชีพของไทยสําหรับอาชีวศึกษา 

 ตัวแปรตน คือ กรอบแนวคิดกรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพ่ือการจัดการศึกษาในโซอุปทานตาม

มาตรฐานอาชีพของไทยสําหรับอาชีวศึกษา 

          ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินกรอบแนวคิดกรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพ่ือการจัดการศึกษาใน      

โซอุปทานตามมาตรฐานอาชีพของไทยสําหรับอาชีวศึกษา 

 

วิธีการดําเนินการศึกษาวิจัย 

         การดําเนินงานวิจัยออกเปน 6 ข้ันตอน ดังนี้ 

         1. ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของของการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการ

จัดการสิ่งเเวดลอม 

         2. รางกรอบแนวคิดกรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพ่ือการจัดการศึกษาในโซอุปทานตามมาตรฐานอาชีพ

ของไทยสําหรับอาชีวศึกษา 

         3. สังเคราะหเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของ เก่ียวกับหวงโซอุปทานและหลักสูตร ตามมาตรฐานอาชีพ

ของไทยสําหรับอาชีวศึกษา 

         4. กําหนดกลุมผูเชี่ยวชาญ โดยผูวิจัยกําหนดกลุมผูเชี่ยวชาญ ดังนี้ เปนผูมีความรูดานหวงโซอุปทาน  

หลักสูตร และเทคโนโลยีสารสนเทศ       

         5. สรางแบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิด แบงเปนองคประกอบหลัก 

องคประกอบยอยผูสงมอบ องคประกอบยอยผูผลิต องคประกอบยอยของลูกคา องคประกอบยอยผูบริโภค 

         6.  เก็บรวบรวมขอมูล 

         7. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

วิเคราะหขอมูลของการพัฒนารูปแบบฐานขอมูลเพ่ือการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการ

สิ่งเเวดลอมในประเทศไทย โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังนี้ 

7.1 สรางแบบประเมินความเหมาะสมของผลการประเมินการพัฒนารูปแบบฐานขอมูลเพ่ือ

การประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่งเเวดลอมในประเทศไทย โดยกําหนดน้ําหนักคะแนนมาตราสวน

ประมาณคา (rating Scale ) 5 ระดับ ตามความเหมาะสมขององคประกอบของแบบจําลอง ไดแก         
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ขอบเขตการศึกษา 

1. ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ ผูเชี่ยวชาญ หวงโซอุปทาน จํานวน 5 ทาน หลักสูตร จํานวน 2 ทาน 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 3 ทาน ประเมินความคิดเห็นของกรอบแนวคิดกรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะ

เพ่ือการจัดการศึกษาในโซอุปทานตามมาตรฐานอาชีพของไทยสําหรับอาชีวศึกษา 

 ตัวแปรตน คือ กรอบแนวคิดกรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพ่ือการจัดการศึกษาในโซอุปทานตาม

มาตรฐานอาชีพของไทยสําหรับอาชีวศึกษา 

          ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินกรอบแนวคิดกรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพ่ือการจัดการศึกษาใน      

โซอุปทานตามมาตรฐานอาชีพของไทยสําหรับอาชีวศึกษา 

 

วิธีการดําเนินการศึกษาวิจัย 

         การดําเนินงานวิจัยออกเปน 6 ข้ันตอน ดังนี้ 

         1. ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของของการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการ

จัดการสิ่งเเวดลอม 

         2. รางกรอบแนวคิดกรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพ่ือการจัดการศึกษาในโซอุปทานตามมาตรฐานอาชีพ

ของไทยสําหรับอาชีวศึกษา 

         3. สังเคราะหเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของ เก่ียวกับหวงโซอุปทานและหลักสูตร ตามมาตรฐานอาชีพ

ของไทยสําหรับอาชีวศึกษา 

         4. กําหนดกลุมผูเชี่ยวชาญ โดยผูวิจัยกําหนดกลุมผูเชี่ยวชาญ ดังนี้ เปนผูมีความรูดานหวงโซอุปทาน  

หลักสูตร และเทคโนโลยีสารสนเทศ       

         5. สรางแบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิด แบงเปนองคประกอบหลัก 

องคประกอบยอยผูสงมอบ องคประกอบยอยผูผลิต องคประกอบยอยของลูกคา องคประกอบยอยผูบริโภค 

         6.  เก็บรวบรวมขอมูล 

         7. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

วิเคราะหขอมูลของการพัฒนารูปแบบฐานขอมูลเพ่ือการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการ

สิ่งเเวดลอมในประเทศไทย โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังนี้ 

7.1 สรางแบบประเมินความเหมาะสมของผลการประเมินการพัฒนารูปแบบฐานขอมูลเพ่ือ

การประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่งเเวดลอมในประเทศไทย โดยกําหนดน้ําหนักคะแนนมาตราสวน

ประมาณคา (rating Scale ) 5 ระดับ ตามความเหมาะสมขององคประกอบของแบบจําลอง ไดแก         

 

 

ความเหมาะสมขององคประกอบหลัก การศึกษาเอกสาร ความเหมาะสมของทฤษฏีวงจรรายงาน ดังนี้ มาก

ท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด ใหคะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 คะแนน ตามลําดับ  

7.2 กําหนดเกณฑแปลผลคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑแปลผลคาเฉลี่ย 4.51-5.00, 3.51-4.50, 

2.51-3.50, 1.51-2.50 และ 0.00-1.50 หมายถึง เหมาะสมระดับมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 

ตามลําดับ 

 

ผลการวิจัย 

       ผลการวิจัยสามารถอธิบายไดในภาพท่ี 1  แสดงรายละเอียดของแตละองคประกอบ ดังนี้ 

 

 
     

   ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพ่ือการจัดการศึกษาในโซอุปทานตามมาตรฐานอาชีพของไทย

สําหรับอาชีวศึกษา 

      

1. องคประกอบของผูสงมอบ (Suppliers) 

ผูสงมอบ หมายถึง ผู ท่ีสงวัตถุดิบ ใหกับผูผลิต ชน นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย หรือ

นักเรียนท่ีไดโควตาพิเศษ นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาในกลุมนี้จะไปสมัครเขาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย โดยสมัคร

เรียนผานระบบธุรกิจอัจริยะ สามารถประมวลผล จัดเก็บขอมูลไดเปนระบบ เปนตน 

 

2. องคประกอบของผูผลิต (Manufacture) 

มหาวิทยาลัยผูผลิต หมายถึง ผูท่ีทําหนาท่ีในการพัฒนาการเรียนรู และประเมินผลนักศึกษาท่ีสมัคร

เขาศึกษาตอในสถานศึกษา เม่ือสําเร็จการศึกษา โดย มหาวิทยาลัย จะดําเนินงานและทําการประเมินหลักสูตร
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ตามมาตรฐานอาชีพของไทยสําหรับอาชีวศึกษาของแตละกิจกรรม ประกอบดวย การวางแผน การจัดหา การ

ผลิต การจัดสง ดวยโปรแกรม Microsoft Power BI ไดถูกสรางใหเปนระบบธุรกิจอัจฉริยะในโซอุปทาน 

 

   3. องคประกอบของลูกคาการศึกษา ( Education Customers)   

 ลูกคาการศึกษา หมายถึง นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา หรือหรือวัสดุสําเร็จรูป เปนตน 

 

   4. องคประกอบของผูบริโภค (Consumer) 

       ผูบริโภค หมายถึง กิจกรรมปลายทางของหวงโซอุปทาน เปนจุดท่ีสินคาจะถูกใช เพ่ือสรางประโยชน

ใหกับประเทศ ไดแก ผูประกอบการ  เปนสวนหนึ่งของสังคม ทายสุดจะเพ่ิมมูลคาของหวงโซอุปทานดวยการ

ผลตินักศึกษาสําเร็จการศึกษาใหมีคุณภาพ 

 

ตารางท่ี 1 สรปุผลการประเมินกรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพ่ือการจัดการศึกษาในโซอุปทานตามมาตรฐาน

อาชีพของไทยสําหรับอาชีวศึกษา 

ลําดับ รายยการประเมิน คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความเหมาะสม 

1 องคประกอบหลัก 3.58 0.79 มาก 

2 ผูสงมอบ 3.54 1.63 มาก 

3 ผูผลิต 3.59 0.65 มาก 

4 ลูกคาการศึกษา 3.50 0.72 มาก 

5 ผูบริโภค 3.50 0.83 มาก 

 ผลรวม 3.54 0.92 มาก 
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       2. ความเหมาะสมขององคประกอบยอยของผูสงมอบของกรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพ่ือการจัดการศึกษา

ในโซอุปทานตามมาตรฐานอาชีพของไทยสําหรับอาชีวศึกษาอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย เทากับ  3.54         

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.63 เนื่องจากมีองคประกอบยอยของผูสงมอบครบถวน 

       3. ความเหมาะสมขององคประกอบยอยของผูผลิตของกรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพ่ือการจัดการศึกษาใน

โซ อุปทานตามมาตรฐานอาชีพของไทยสําหรับอาชีวศึกษาอยู ในระดับมาก คาเฉลี่ย เทากับ  3.59            

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.65  เนื่องจากมีองคประกอบยอยของผูสงผลิตของระดับชั้นการตัดสินใจของ

หวงโซอุปทานการศึกษา 

       4. ความเหมาะสมขององคประกอบยอยของลูกคาของกรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพ่ือการจัดการศึกษาใน

โซ อุปทานตามมาตรฐานอาชีพของไทยสําหรับอาชีวศึกษาอยู ในระดับมาก คาเฉลี่ย เทากับ  3.50            

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.72 เนื่องจากมีองคประกอบยอยของลูกคาเปนสวนท่ีผูใชบริการโดยตรง 

       5. ความเหมาะสมขององคประกอบยอยของผูบริโภคของกรอบแนวคิดธุรกิจอัจรยิะเพ่ือการจัดการศึกษา

ในโซอุปทานตามมาตรฐานอาชีพของไทยสําหรับอาชีวศึกษา ไดคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เทากับ 0.83 สามารถแปลความหมายไดวาอยูในเกณฑดี เนื่องจากมีองคประกอบยอยของผูบริโภคเปน

กิจกรรมปลายทางของหวงโซอุปทานท่ีจะสงไปสูสังคม 

สรุปผลภาพรวมขององคประกอบท้ังหมดอยูในระดับมากท่ีสุดมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.54 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เทากับ 0.92  สรุปวาสามารถนํากรอบแนวคิดพัฒนาระบบอัจริยะได 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการวิจัย พบวากรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพ่ือการจัดการศึกษาในโซอุปทานตามมาตรฐานอาชีพ

ของไทยสําหรับอาชีวศึกษาพบวาอยูในระดับมาก ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และหลักสูตรโซอุปทาน ผูวิจัยไดดําเนินการอยางมีระเบียบวิจัยเปนข้ันตอนกระบวนกวนการอยู 2 ข้ันตอน 

ไดแก (1) เพ่ือสังเคราะหกรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพ่ือการจัดการศึกษาในโซอุปทานตามมาตรฐานอาชีพของ

ไทยสําหรับอาชีวศึกษา 2) เพ่ือประเมินกรอบแนวคิดกรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพ่ือการจัดการศึกษาใน       

โซ อุปทานตามมาตรฐานอาชีพของไทยสําหรับอาชีวศึกษา มีสอดคลองกับงานวิจัยของ (อรรถพล  

จันทรสมุด, 2561, 2562, 2559; Sahay B.S. &Ranja Jayanthi n ,2009;  Amy Roach Partridge ;2103; 

 



วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

16

 

 

Artaphon Chansamut,&Pallop Piriyasurawong, 2104;เอกชัย เนาวนิช และณมน จีรังสุวรรณ, 2560)     

ท่ีกลาวถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศ  

 

ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาครั้งตอไป 
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ประสิทธิภาพการใชระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับระบบเกษตรนาแปลงใหญ 

ของเกษตรกรผูปลูกขาวในเขตภาคเหนือตอนบน 

The PPeerrffoorrmmaannccee  bbyy  uussiinngg Decision Support Systems for the Large Scale of Agricultural 

Land Plot of farmers in Upper Northern Region.  

  

สมชาย อารยพิทยา 

กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแมโจ 

 

Somchai Arayapitaya 

Digital Technology Division Of Maejo University 

 

Abstract  

The objectives of this research were to study  

1) The effectiveness of decision support system for large-field rice farming systems of 

rice farmers in the upper northern region,  

2 ) The relation between characteristics and information efficiency of decision support 

system.  

For the large-scale farming system of rice farmers in the upper northern region, the 

sample group used in this study were agricultural officials and academics, computer system 

specialists, farmers, students in the field of agronomy from Faculty of Agriculture, Maejo 

University and people who were interested in large-scale farming systems, 80 samples were 

used to study. Data were analyzed using descriptive statistics, at the statistical significance 

level of 0 .0 5 . Tt was found that most of the samples were students in agronomy course, 

holding a bachelor's degree and having more than 1 0  years of working experiences. 

Characteristics and efficiency of decision support system for large-scale farming systems of 

rice farmers in the upper northern region, overall, the level was high. It was an average of 

4.18 and the issue of the benefits getting from using this service was at the most level, and 

the average was 4.28. 

Keywords: the Large Agricultural Land Plot, Decision Support Systems, The Efficiency of    

               Decision Support Systems for the Large Scale of Agricultural Land Plot of farmers 
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บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับ

ระบบเกษตรนาแปลงใหญของเกษตรกรผูปลูกขาวในเขตภาคเหนือตอนบน 2) ความสัมพันธระหวาง

คุณลักษณะและประสิทธิภาพการใชสารสนเทศของระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับระบบเกษตรนาแปลง

ใหญของเกษตรกรผูปลูกขาวในเขตภาคเหนือตอนบน กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจาหนาท่ีและ

นักวิชาการเกษตร ผูเชี่ยวชาญดานระบบงานคอมพิวเตอร เกษตรกร นักศึกษา สาขาพืชไร คณะผลิตกรรมการ

เกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ และผูสนใจท่ัวไปท่ีสนใจเก่ียวกับระบบเกษตรนาแปลงใหญ จํานวน 80 ตัวอยาง 

โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษา วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ท่ีระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.05 ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนนักศึกษาหลักสูตรพืชไร มีระดับการศึกษาปริญญา

ตรี และผูประเมินสวนใหญมีประสบการณทํางาน 10 ปข้ึนไป คุณลักษณะและประสิทธิภาพของระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจสําหรับระบบเกษตรนาแปลงใหญของเกษตรกรผูปลูกขาวในเขตภาคเหนือตอนบน โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก คิดเปนคาเฉลี่ย 4.18  และประโยชนท่ีทานไดรับจากการเขาใชบริการในครั้งนี้ ใน

ระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยคือ 4.28 

      

คําสําคัญ: ระบบเกษตรนาแปลงใหญ, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ, ประสิทธิภาพของระบบสนบัสนุน 

            การตัดสินใจสําหรบัระบบเกษตรนาแปลงใหญ 

 

1. บทนํา 

ขาวเปนสินคาเกษตรท่ีมีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจประเทศ เนื่องจากสามารถสรางรายไดเขา

ประเทศมูลคามหาศาลเปนเวลาตอเนื่องจากอดีตจนถึงปจจุบัน  โดยประเทศไทยถือเปนผูผลิตขาวรายใหญเปน

อันดับท่ี 6 ของโลก เห็นไดจากปริมาณผลผลิตขาวเปลือกของไทยโดยเฉลี่ยอยูท่ี 30 – 31 ลานตันตอป หรือ

ประมาณ 20 ลานตันขาวสารตอป ซ่ึงผลผลิตรอยละ 55 ถูกใชสําหรับบริโภคในประเทศ ท่ีเหลือจึงสงออกไป

ยังตลาดตางประเทศ  ท่ีผานมาประเทศไทยสามารถสงออกขาวเปนอันดับหนึ่งของโลกมาโดยตลอด คือ มี

ปริมาณเฉลี่ยปละ 8-9 ลานตันขาวสาร  จากปริมาณคาขาวโลกเฉลี่ยปละ 27 ลานตันขาวสาร  แตดวยการ

แขงขันท่ีรุนแรงในตลาดสงออกขาวทําใหประเทศไทยตกอันดับมาอยูท่ี 3  ในป พ.ศ.2555  โดยมีคูแขงท่ีสําคัญ

คือ ประเทศเวียดนาม และอินเดีย เนื่องจากตนทุนการผลิตขาวของประเทศคูแขงต่ํากวาประเทศไทย

คอนขางมาก (มนตรี สิงหะวาระ, 2562) 

ระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ เปนการดําเนินงานซ่ึงเนนการรวมกลุมของเกษตรกรราย

ยอย ท่ีอยูบริเวณพ้ืนท่ีใกลเคียงกันท่ีพรอมจะพัฒนาการผลิตและการตลาดรวมกันตลอดหวงโซอุปทาน โดย
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วางระบบ การผลิตและการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน เพ่ือประหยัดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิต โดยเนนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาด ตามนโยบายการตลาดนําการผลิต นําไปสูการ

จัดการสินคาเกษตร สูสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทาน สรางเสถียรภาพของราคาสินคาเกษตรไดอยางม่ันคง

ในอนาคต ตามแผนปฏิรูปการเกษตร โดยเกษตรกรยังคงเปนเจาของพ้ืนท่ีและรวมกันดําเนินการบริหารจัดการ

การผลิต ท้ังนี้ การกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายของเกษตรแปลงใหญ ดําเนินการในพ้ืนท่ีตาง ๆ เชน พ้ืนท่ีในเขต

ชลประทาน พ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน พ้ืนท่ีในเขตสหกรณนิคมและพ้ืนท่ีเกษตรท่ัวไป โดยเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ

จะรวมกันกําหนดเปาหมายการผลิต การถายทอดเทคโนโลยี การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุกข้ันตอน จนถึง

การเชื่อมโยงตลาดกับภาคเอกชน แบบประชารัฐ ท้ังนี้ การปรับระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ โดยการ

นําหลักเกษตรสมัยใหมรวมกับการเชื่อมโยงตลาด จะกอใหเกิดความรวมมือในการผลิต โดยเกษตรกรหรือ

องคกรเกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีมีการดําเนินกิจกรรมท่ีใกลเคียงกัน หรือมีพ้ืนท่ีติดตอกันทําใหเกิดขนาดเศรษฐกิจท่ี

ใหญข้ึน (Economy of Scale) เกษตรกรเปนศูนยกลางในการดําเนินงาน ผลักดันใหเกษตรกรรวมกลุมในการ

ผลิต เพ่ือรวมกันจัดหาปจจัยการผลิตท่ีมีคุณภาพดี ราคาถูก และการใชเทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสม เชน 

เครื่องจักรกลการเกษตร (Motor Pool) เพ่ือลดตนทุน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตลอดจนการ

จัดการดานการตลาด ชวยพัฒนาเกษตรกรใหมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน มีการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีตามศักยภาพสูการ

พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรตามความตองการตลาด (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2563) 

ปจจุบันเทคโนโลยีเปนสิ่งท่ีสําคัญมาก เนื่องจากไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารและ

โทรคมนาคมอยางรวดเร็วและตอเนื่อง สงผลใหสามารถติดตอสื่อสารระหวางกันไดสะดวก รวดเร็ว มากข้ึน 

โดยเฉพาะการติดตอสื่อสารผานเครือขายอินเทอรเน็ต (รัตนา ลีรุงนาวารัตน, 2560)  และการประยุกตใช

ระบบสารสนเทศท่ีผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานของพนักงานเจาหนาท่ี  เพ่ือใหเกิดบริการ

แกประชาชนไดอยางรวดเร็ว สามารถเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของกับการทํางานไดครบถวน บันทึกขอมูลเอาไวอยาง

เปนระบบ  เพ่ือใหผูปฏิบัติงานนําขอมูลมาใชในการทํางานไดสะดวก  และมีการนําขอมูลมาประมวลเปน

สารสนเทศเพ่ือใหผูบริหารใชในการตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว (ครรชิต มาลัยวงศ, 2544) ทําใหสามารถนํามาใช

ในการพยากรณผลผลิตและลดตนทุนการผลิตได 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงตัดสินใจประเมินประสิทธิภาพผลการใชระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับระบบ

เกษตรนาแปลงใหญของเกษตรกรผูปลูกขาวในเขตภาคเหนือตอนบน ท่ีมีรูปแบบการเขาถึงฐานขอมูลท่ีมี

ประสิทธิภาพและศักยภาพท่ีจะสามารถนําไปใชประโยชนตอไดมากข้ึน มีการแสดงขอมูลคือ ราคาตลาด 

ผลผลิต ตนทุนการผลิตขาว การเก็บเก่ียว ปจจัยการผลิต เทคนิควิธีการเพาะปลูก แหลงทรัพยากรในชุมชน 

การใชประโยชนจากท่ีดิน เปนตน เพ่ือเปนขอมูลท่ีชวยสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับสถานการณการเพาะปลูก 

การตลาด และการใชเทคโนโลยี ของการปลูกขาวในปจจุบันตอไป 
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2. วัตถุประสงคของการดําเนินการ 

1. เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลผลการใชระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับระบบเกษตรนาแปลงใหญ

ของเกษตรกรผูปลูกขาวในเขตภาคเหนือตอนบน 

2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการใชระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับระบบเกษตรนาแปลงใหญของ

เกษตรกรผูปลูกขาวในเขตภาคเหนือตอนบน 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะกับประสิทธิภาพของระบบสนับสนุน

การตัดสินใจสําหรับระบบเกษตรนาแปลงใหญของเกษตรกรผูปลูกขาวในเขตภาคเหนือตอนบน โดยมีขอบเขต

การวิจัย ดังนี้ 

1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง : ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ เจาหนาท่ีและ

นักวิชาการเกษตร ผูเชี่ยวชาญดานระบบงานคอมพิวเตอร เกษตรกร นักศึกษา สาขาพืชไร คณะผลิตกรรมการ

เกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ และผูสนใจท่ัวไปท่ีสนใจเก่ียวกับระบบเกษตรนาแปลงใหญ กลุมตัวอยางใชสูตรของ 

Taro Yamane ท่ีไมทราบประชากรท่ีแนนอน โดยกําหนดระดับคาความเชื่อม่ันรอยละ 95 และระดับคาความ

คลาดเคลื่อนรอยละ 5  ไดขนาดกลุมตัวอยาง คือ 80 คน เพ่ือความครบถวนของขอมูล  ผูวิจัยจึงทําการเก็บ

ขอมูลจํานวน 80 ตัวอยาง 

2. ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา แบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

2.1 ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพสวนบุคคล และ คุณลักษณะระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับ

ระบบเกษตรนาแปลงใหญของเกษตรกรผูปลูกขาวในเขตภาคเหนือตอนบน 

2.2 ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับระบบเกษตรนาแปลง

ใหญของเกษตรกรผูปลูกขาวในเขตภาคเหนือตอนบน 

3. ขอบเขตดานระยะเวลา : การวิจัยครั้งนี้ใชเวลา ธันวาคม 2563 - มกราคม 2564 

 

4. สมมติฐานการวิจัย 

คุณลักษณะระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับระบบเกษตรนาแปลงใหญ ของเกษตรกรผูปลูกขาวใน

เขตภาคเหนือตอนบน มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับระบบเกษตรนา

แปลงใหญ ของเกษตรกรผูปลูกขาวในเขตภาคเหนือตอนบน ท่ีสงผลตอการตัดสินใจสําหรับสถานะการณการ

เพาะปลูก การตลาด และการใชเทคโนโลยี ของการปลูกขาวในปจจุบัน 
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2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการใชระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับระบบเกษตรนาแปลงใหญของ

เกษตรกรผูปลูกขาวในเขตภาคเหนือตอนบน 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะกับประสิทธิภาพของระบบสนับสนุน

การตัดสินใจสําหรับระบบเกษตรนาแปลงใหญของเกษตรกรผูปลูกขาวในเขตภาคเหนือตอนบน โดยมีขอบเขต

การวิจัย ดังนี้ 

1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง : ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ เจาหนาท่ีและ

นักวิชาการเกษตร ผูเชี่ยวชาญดานระบบงานคอมพิวเตอร เกษตรกร นักศึกษา สาขาพืชไร คณะผลิตกรรมการ

เกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ และผูสนใจท่ัวไปท่ีสนใจเก่ียวกับระบบเกษตรนาแปลงใหญ กลุมตัวอยางใชสูตรของ 

Taro Yamane ท่ีไมทราบประชากรท่ีแนนอน โดยกําหนดระดับคาความเชื่อม่ันรอยละ 95 และระดับคาความ
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5. นิยามศัพท 

1. ประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง การใชทรัพยากรในการดําเนินการใด ๆ ก็ตามโดยมีสิ่ง

มุงหวังถึงผลสําเร็จและผลสําเร็จนั้นไดมาโดยการใชทรัพยากรนอยท่ีสุด และการดําเนินการเปนไปอยาง

ประหยัด 

2. ประสิทธิภาพการใชระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับระบบเกษตรนาแปลงใหญ หมายถึง 

2.1 เม่ือผูบริหารหรือเจาหนาท่ี ๆ เก่ียวของกับระบบเกษตรนาแปลงใหญใชสารสนเทศใน

การวางแผน การสั่งการ การควบคุม และการตัดสินใจตามภาระหนาท่ีแลว ทําใหไดผลลัพธของงานท่ีดีข้ึนมี

ความถูกตองและมีความพึงพอใจมากข้ึน 

2.2 เม่ือผูบริหารหรือเจาหนาท่ี ๆ เก่ียวของกับระบบเกษตรนาแปลงใหญใชสารสนเทศใน

การวางแผน การสั่งการ การควบคุม และการตัดสินใจตามภาระหนาท่ีแลว ทําใหผูเก่ียวของทํางานตามภาระ

งานดวยความรวดเร็วข้ึน สะดวกข้ึน 

2.3 เม่ือผูบริหารหรือเจาหนาท่ี ๆ เก่ียวของกับระบบเกษตรนาแปลงใหญในการวางแผน การ

สัง่การ การควบคุม และการตัดสินใจตามภาระหนาท่ีงานแลว สามารถลดคาใชจายในการดําเนินงาน หรือลด

ตนทุนการผลิตได 

3. ระบบเกษตรนาแปลงใหญ คือ การสงเสริมเกษตรกรใหรวมกลุมกันเพ่ือผลิต ทําใหมีอํานาจใน

การตอรอง และสามารถลดตนทุนในการผลิตได โดยไมไดรวมทุกแปลงเขาดวยกัน เพียงแตเปนการรวมกลุม

กันเทานั้น โดยภาครัฐจะเขามาสงเสริมการลดตนทุน เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมคุณภาพขาว และกิจกรรมการเกษตร

อ่ืนๆ พัฒนาใหเปนจุดเรียนรู การบริหารจัดการ เชิงอุตสาหกรรมครบวงจร ดวยการถายทอด เทคโนโลยีการ

ผลิตขาวท่ีประณีตและเหมาะสมกับพ้ืนท่ีสูเกษตรกรในชุมชน 

4. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ หมายถึง เปนระบบยอยหนึ่งในระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

โดยท่ีระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะชวยผูบริหารในเรื่องการตัดสินใจในเหตุการณหรือกิจกรรมทางธุรกิจท่ีไม

มีโครงสรางแนนอน หรือก่ึงโครงสราง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจอาจจะใชกับบุคคลเดียวหรือชวยสนับสนุน

การตัดสินใจเปนกลุ ม เปนระบบสารสนเทศท่ีสามารถโตตอบกับผูใชโดยท่ีระบบนี้จะรวบรวมขอมูลและ

แบบจําลองในการตัดสินใจท่ีสําคัญ   

 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เพ่ือใหทราบถึงคุณลักษณะของระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับระบบเกษตรนาแปลงใหญ 

2. เพ่ือใหทราบถึงระดับประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับระบบเกษตรนาแปลง

ใหญในเขตภาคเหนือตอนบน 
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7. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ เปนไปตามวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณลักษณะกับประสิทธิภาพของการใชระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจสําหรับระบบเกษตรนาแปลงใหญของเกษตรกรผูปลูกขาวในเขตภาคเหนือตอนบน เพ่ือ

ชวยสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับสถานะการณการเพาะปลูก การตลาด และการใชเทคโนโลยี ของการปลูก

ขาวในปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ในการศึกษานี้ไดแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุมหลัก ไดแก ชาวนาในพ้ืนท่ีเปาหมายภาคเหนือ

ตอนบน คือจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา และกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของในการตัดสินใจเพ่ือวางแผนการใช

ท่ีดิน แรงงาน ปริมาณน้ํา และปจจัยการผลิต ทําการสุมกลุมตัวอยางท่ีมีขนาดประชากรเทากับ 100 เม่ือนํามา

หาขนาดของกลุมตัวอยางดวยวิธีการของ Yamane ท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 (กัญญสิริ จันทรเจริญ, 

2554) ไดจํานวนตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ดังนี้ 
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ตัวแปรอิสระ 
ตัวแปรตาม 

สถานภาพสวนบุคคล 

1. ตําแหนงงาน 

2. ระดับการศึกษา 

3. ประสบการณทํางาน 

 

 

 

 

 

ประสิทธิภาพของระบบสนับสนุน

การตัดสินใจสําหรับระบบเกษตรนา

แปลงใหญในเขตภาคเหนอืตอนบน 

 

คุณลักษณะระบบสนับสนุนการตดัสินใจสาํหรับ

ระบบเกษตรนาแปลงใหญ 

 

4. ดานความเหมาะสมในหนาท่ีการทํางานของ

โปรแกรม 

5. ดานความถูกตองในการทํางานโปรแกรม 

6. ดานความสะดวก และงายตอการใชงาน

โปรแกรม 

7. ดานความรักษาความปลอดภัยของ

โปรแกรม 

 ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวความคิดในการวิจัย 
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8. วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ในการศึกษานี้ไดแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุมหลัก ไดแก ชาวนาในพ้ืนท่ีเปาหมายภาคเหนือ
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2.61- 3.40 มีความพึงพอใจตอการใชงานระบบอยูในระดับปานกลาง 

1.81- 2.60 มีความพึงพอใจตอการใชงานระบบอยูในระดับนอย 
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6. ดําเนินการสรางแบบสอบถามฉบับราง  

7. ผูวิจัยนําแบบสอบถามฉบับรางท่ีสรางข้ึนพรอมแบบประเมินไปใหผูเชี่ยวชาญซ่ึงมีความรูและ

ประสบการณทางดานท่ีจะทําการศึกษาพิจารณาแบบสอบถาม จํานวน 8 ทาน เพ่ือเปนการทดสอบความ

เท่ียงตรงเนื้อหา (Content Validity) ขอคําถามท่ีครอบคลุมเนื้อหาท่ีจะวัดเหมาะสมและตรงประเด็น ความ

ถูกตองและความชัดเจนของภาษาท่ีใชในขอคําถาม แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item 

Objective Congruence --IOC) โดยกําหนดคะแนนพิจารณา ดังนี้ 

+1   หมายถึง  ผู เชี่ยวชาญแนใจวาแบบสอบถามวัดไดสอดคลองกับการใชระบบเกษตรนา 

                              แปลงใหญผานเครือขายอินเทอรเน็ต ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

  0   หมายถึง  ผู เชี่ยวชาญไมแน ใจวาแบบสอบถามวัดไดสอดคลองกับการใชระบบเกษตร 

                             นาแปลงใหญผานเครือขายอินเทอรเน็ต ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

-1   หมายถึง  ผู เชี่ยวชาญแนใจวาแบบสอบถามวัดไดไมสอดคลองกับการใชระบบเกษตร 

                             นาแปลงใหญผานเครือขายอินเทอรเน็ต ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

 โดยเลือกคา IOC ตั้งแตระดับ 0.5 ข้ึนไป ถือวา ใชได  

8. นําแบบสอบถามฉบับรางท่ีไดผานการแกไขจากผูเชี่ยวชาญแลว ไปทดลองใช (Try out) กับกลุม

ประชากรท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับประชากรท่ีตองการศึกษา จํานวน 80 ชุด 

  

การเก็บรวบรวมขอมูล  

1. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 80 ตัวอยาง  

2. ดําเนินการแจกแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง โดยผูวิจัยเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

จํ าน ว น  8 0 ตั ว อ ย า ง  แ ล ะ ทํ าก า ร ส ร า งแ บ บ ส อ บ ถ าม อ อ น ไล น โด ย ใช บ ริ ก า รจ าก เว็ บ ไซ ต 

https://docs.google.com และแจกแบบสอบถามผานทางเครือขายสังคมออนไลน แกเจาหนาท่ีและ

นักวิชาการเกษตร ผูเชี่ยวชาญดานระบบงานคอมพิวเตอร เกษตรกร นักศึกษา สาขาพืชไร คณะผลิตกรรมการ

เกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ และผูสนใจท่ัวไปท่ีสนใจเก่ียวกับระบบเกษตรนาแปลงใหญ ซ่ึงผูวิจัยไดทําการสง

ลิงคแบบสอบถาม https://forms.gle/pQUV1CkGGaUNhRJM9 ใหกับกลุมตัวอยางดังกลาว 

3. รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามท่ีสมบูรณครบถวน เพ่ือนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป 

 

การวิเคราะหขอมูล  

ผูวิจัยนําคะแนนท่ีไดจากการนําแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูล โดยโปรแกรมทางสถิติ โดย

ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  
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1. การวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือ  

1.1 ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม วิเคราะหความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ดําเนินการโดยหา

คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence --IOC) ของแบบสอบถาม  

2. การวิเคราะหขอมูลเพ่ือตอบคาถามการวิจัย 

2.1 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการ

แจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ แลวนําเสนอผลการวิเคราะหในรปูตารางประกอบการบรรยาย  

2.2 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะและประสิทธิภาพของระบบเกษตรนาแปลงใหญ เปน

แบบมาตราสวนประมาณคาวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคาเฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นาเสนอ

ในรปูตารางประกอบการบรรยาย 

 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพ่ืออธิบายขอมูลลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ไดแก 

คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 

ผลการวิจัย  

การนําเสนอผลการศึกษา ผูวิจัยขอนําเสนอเปนภาพรวม และขอสรุปผลการวิจัยท่ีเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการวิจัยท่ีตั้งไว โดยสามารถสรุปผลการวิเคราะหออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ผลการศึกษาและรวบรวมขอมูล แลวบันทึกขอมูลประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจสําหรับระบบเกษตรนาแปลงใหญของเกษตรกรผูปลูกขาวในเขตภาคเหนือตอนบน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี 2 แสดงการบริหารจัดการขอมูลเกี่ยวกับระบบเกษตรนาแปลงใหญ 
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สวนท่ี 2 การประเมินผลความพึงพอใจในการใชบริการเว็บไซต สามารถสรุปผลการวิเคราะหออกเปน 

2 สวน ดังนี้ 

 

1) ขอมูลเกี่ยวกับขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนนักศึกษาหลักสูตรพืชไร คณะผลิต

กรรมการเกษตร ม.แมโจ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และผูประเมินสวนใหญมีประสบการณทํางาน 10 ปข้ึน

ไป (ตารางท่ี 2 – ตารางท่ี 4) 

 

ประเภท จํานวน รอยละ 

เจาหนาท่ีและนักวิชาการเกษตร 6 7.5 

ผูเชี่ยวชาญดานระบบคอมพิวเตอร 15 18.75 

นักศึกษาหลักสูตรพืชไร คณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แมโจ 29 36.25 

เกษตรกร 5 6.25 

ผูสนใจท่ัวไป 25 31.25 

รวม 80 100.0 

 จากตารางท่ี 2  แสดงจํานวนผูประเมินท่ีเปนประชากรในการตอบแบบสอบถาม พบวา เปนนักศึกษา

สาขาพืชไร คณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แมโจ จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 36.25 ผูสนใจท่ัวไป จํานวน 25 

ตารางท่ี 2  ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูประเมิน จําแนกตามประเภท 

 

ภาพท่ี 3 กราฟแสดงจํานวนพ้ืนท่ีเพาะปลูก ในแตละตําบล ของจังหวัดเชียงรายและพะเยา 
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สวนท่ี 2 การประเมินผลความพึงพอใจในการใชบริการเว็บไซต สามารถสรุปผลการวิเคราะหออกเปน 

2 สวน ดังนี้ 

 

1) ขอมูลเกี่ยวกับขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนนักศึกษาหลักสูตรพืชไร คณะผลิต

กรรมการเกษตร ม.แมโจ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และผูประเมินสวนใหญมีประสบการณทํางาน 10 ปข้ึน

ไป (ตารางท่ี 2 – ตารางท่ี 4) 

 

ประเภท จํานวน รอยละ 

เจาหนาท่ีและนักวิชาการเกษตร 6 7.5 

ผูเชี่ยวชาญดานระบบคอมพิวเตอร 15 18.75 

นักศึกษาหลักสูตรพืชไร คณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แมโจ 29 36.25 

เกษตรกร 5 6.25 

ผูสนใจท่ัวไป 25 31.25 

รวม 80 100.0 

 จากตารางท่ี 2  แสดงจํานวนผูประเมินท่ีเปนประชากรในการตอบแบบสอบถาม พบวา เปนนักศึกษา

สาขาพืชไร คณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แมโจ จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 36.25 ผูสนใจท่ัวไป จํานวน 25 

ตารางท่ี 2  ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูประเมิน จําแนกตามประเภท 

 

ภาพท่ี 3 กราฟแสดงจํานวนพ้ืนท่ีเพาะปลูก ในแตละตําบล ของจังหวัดเชียงรายและพะเยา 

 
 

คน  คิดเปนรอยละ 31.25    และผูเชี่ยวชาญดานระบบคอมพิวเตอร จํานวน 15 คน  คิดเปนรอยละ 18.75  

ตามลําดับ 

ตารางท่ี 3  ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูประเมิน จําแนกตามคุณวุฒิ 

คุณวุฒิ จํานวน รอยละ 

ปริญญาเอก 9 11.25 

ปริญญาโท 14 17.5 

ปริญญาตร ี 50 62.5 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   2 2.5 

มัธยมศึกษา   5 6.25 

รวม 80 100.0 

 จากตารางท่ี 3  แสดงจํานวนผูประเมินท่ีเปนประชากรในการตอบแบบสอบถาม พบวา มีคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 62.5 คุณวุฒิระดับปริญญาโท จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 

17.5 และมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน 9 คน  คิดเปนรอยละ 11.25  ตามลําดับ 

ตารางท่ี 4  ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูประเมิน จําแนกตามประสบการณทํางาน 

ประสบการณทํางาน จํานวน รอยละ 

10 ปข้ึนไป 38 47.5 

7-10 ป 8 10.0 

4-6 ป 3 3.8 

1-3 ป 2 2.5 

นอยกวา 1 ป 29 36.2 

รวม 80 100.0 

จากตารางท่ี 4  แสดงจํานวนผูประเมิน จําแนกตามประสบการณทํางาน ผลการศึกษา พบวา ผูประเมิน

ท่ีมีประสบการณ ทํางาน มากกวา 10 ป ข้ึนไป  มีจํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 47.5  ผูประเมินท่ีมี

ประสบการณทํางาน นอยกวา 1 ป มีจํานวน 29 คน  คิดเปนรอยละ 36.2 และผูประเมินท่ีมีประสบการณ

ทํางาน 7-10 ป จํานวน 8 คน  คิดเปนรอยละ 10 ตามลําดับ 

  

2) ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นท่ีมีตอคุณลักษณะและประสิทธิภาพของระบบเกษตรนาแปลงใหญ 

(ตารางท่ี 5 – ตารางท่ี 9) 
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ตารางท่ี 5 แสดงทัศนคติของผูประเมินท่ี มีตอการใชงานเว็บไซตระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

               สําหรับเกษตรนาแปลงใหญ 

ดานการประเมินความเหมาะสมในหนาท่ีการทํางานของโปรแกรม (System Requirement Test) 

ท่ี ประเด็น 

ทัศนคติ 

 

  

X  

 

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

5 4 3 2 1    

1. ความส าม ารถ

ของระบบการ

จัดเก็บขอมูล 

29 40 10 1 0 

4.21 

 

0.71 

    

มาก

ท่ีสุด 

 

36.25

% 

50.0% 12.5% 1.25

% 

0% 
 

 
 

2. ความสามารถใน

การคนหาขอมูล

เ ก่ี ย ว กั บ

เก ษ ต ร ก ร ร ม

แปลงใหญ 

28 37 14 1 0 

4.15 

 

   

35.0% 46.25% 17.5% 1.25

% 

0% 0.75 

 

มาก 

 

3. ความสามารถใน

ก า ร ร า ย ง า น

ขอ มูลตรงตาม

ตองการ 

30 35 13 2 0 

4.16 

   

37.5% 43.75% 16.25% 2.5% 0% 0.79   

มาก  

จากตารางท่ี 5 แสดงทัศนคติของของผูประเมินท่ีมีตอการใชงานเว็บไซตระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

สําหรับเกษตรนาแปลงใหญ  ดานการประเมินความเหมาะสมในหนาท่ีการทํางานของโปรแกรม (System 

Requirement Test) ในประเด็นของความสามารถของระบบการจัดเก็บขอมูล มีคาเฉลี่ย คือ 4.21   ซ่ึงเปน

ทัศนคติในระดับเห็นดวยมาก   รองลงมา ในประเด็นของความสามารถในการรายงานขอมูลตรงตามตองการ มี

คาเฉลี่ย คือ 4.16  ซ่ึงเปนทัศนคติในระดับเห็นดวยมาก  และในประเด็นของความสามารถในการคนหาขอมูล

เก่ียวกับเกษตรกรรมแปลงใหญ พบวา มีคาเฉลี่ย คือ 4.15    ซ่ึงเปนทัศนคติในระดับเห็นดวยมาก ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 5 แสดงทัศนคติของผูประเมินท่ี มีตอการใชงานเว็บไซตระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

               สําหรับเกษตรนาแปลงใหญ 

ดานการประเมินความเหมาะสมในหนาท่ีการทํางานของโปรแกรม (System Requirement Test) 

ท่ี ประเด็น 

ทัศนคติ 

 

  

X  

 

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

5 4 3 2 1    

1. ความส าม ารถ

ของระบบการ

จัดเก็บขอมูล 

29 40 10 1 0 

4.21 

 

0.71 

    

มาก

ท่ีสุด 

 

36.25

% 

50.0% 12.5% 1.25

% 

0% 
 

 
 

2. ความสามารถใน

การคนหาขอมูล

เ ก่ี ย ว กั บ

เก ษ ต ร ก ร ร ม

แปลงใหญ 

28 37 14 1 0 

4.15 

 

   

35.0% 46.25% 17.5% 1.25

% 

0% 0.75 

 

มาก 

 

3. ความสามารถใน

ก า ร ร า ย ง า น

ขอ มูลตรงตาม

ตองการ 

30 35 13 2 0 

4.16 

   

37.5% 43.75% 16.25% 2.5% 0% 0.79   

มาก  

จากตารางท่ี 5 แสดงทัศนคติของของผูประเมินท่ีมีตอการใชงานเว็บไซตระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

สําหรับเกษตรนาแปลงใหญ  ดานการประเมินความเหมาะสมในหนาท่ีการทํางานของโปรแกรม (System 

Requirement Test) ในประเด็นของความสามารถของระบบการจัดเก็บขอมูล มีคาเฉลี่ย คือ 4.21   ซ่ึงเปน

ทัศนคติในระดับเห็นดวยมาก   รองลงมา ในประเด็นของความสามารถในการรายงานขอมูลตรงตามตองการ มี

คาเฉลี่ย คือ 4.16  ซ่ึงเปนทัศนคติในระดับเห็นดวยมาก  และในประเด็นของความสามารถในการคนหาขอมูล

เก่ียวกับเกษตรกรรมแปลงใหญ พบวา มีคาเฉลี่ย คือ 4.15    ซ่ึงเปนทัศนคติในระดับเห็นดวยมาก ตามลําดับ 

 
 

ตารางท่ี 6 แสดงทัศนคติของผูประเมินท่ี มีตอการใชงานเว็บไซตระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

                    สําหรับเกษตรนาแปลงใหญ 

ดานความถูกตองในการทํางานโปรแกรม (Functional Test) 

ท่ี ประเด็น 

ทัศนคติ  

  

X  

 ระดับ

ความพึง

พอใจ 

5 4 3 2 1 
S.D. 

1. ความถูกตอง

ในการทํางาน

ของระบบใน

ภาพรวม 

30 38 11 1 0 
 

4.21 

 

 

มากท่ีสุด 
37.5% 47.5% 13.75% 1.25% 0% 

0.72 

 

2. ความถูกตอง

ในการบันทึก

ขอมูลลง

ระบบ 

33 37 7 3 0 

4.25 

 

0.77 
มากท่ีสุด 

41.25% 46.25% 8.75% 3.75% 0% 
 

3. ความถูกตอง

ในการ

ประมวลผล

ขอมูล 

34 36 8 2 0 

 

4.28 
0.75 มากท่ีสุด 

  42.5% 45.0% 10.0% 2.5% 0%    

4. ความถูกตอง

ของผลลัพธท่ี

ได 

33 36 9 2 0 
 

4.25 

 

0.75 
มากท่ีสุด 

  41.25% 45.0% 11.25% 2.5% 0%    

5. ความถูกตอง

ตอการแกไข

ขอมูล 

32 33 13 2 0 
 

4.19 

 

0.80 มาก 

 40.0% 41.25% 16.25% 2.5% 0%  

จากตารางท่ี 6 แสดงทัศนคติของผูประเมินท่ีมีตอการใชงานเว็บไซตระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับ

เกษตรนาแปลงใหญ ดานความถูกตองในการทํางานโปรแกรม (Functional Test) พบวา ในประเด็นของความ

ถูกตองในการประมวลผลขอมูล สูงท่ีสุดคือ 4.28 ซ่ึงเปนทัศนคติในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด  รองลงมาคือ 
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ทัศนคติในประเด็นของความถูกตองในการบันทึกขอมูลลงระบบ และ ความถูกตองของผลลัพธท่ีได มีคาเฉลี่ย 

เปน 4.25  เทากัน  ซ่ึงเปนทัศนคติในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด   และในประเด็นของความถูกตองในการทํางาน

ของระบบในภาพรวม มีคาเฉลี่ยเปน 4.21 ซ่ึงเปนทัศนคติในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ตามลําดับ 

ตารางท่ี 7 แสดงทัศนคติของผูประเมินท่ี มีตอการใชงานเว็บไซตระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

                    สําหรับเกษตรนาแปลงใหญ 

ดานการประเมินความคิดเห็นดานความสะดวกและงายตอการใชงานโปรแกรม (Usability Test) 

ท่ี ประเด็น 

ทัศนคติ  

  X  

 ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

5 4 3 2 1 

S.D. 

1. ความงายตอการใช

งาน 

33 35 11 1 0  

4.25 

 

 
มาก

ท่ีสุด 
41.25% 43.75% 13.75% 1.25% 0% 0.74 

 

2. ความเหมาะสมในการ

ออกแบบหนาจอ

ทํางาน 

32 37 9 2 0 

4.24 

 

0.75 
มาก

ท่ีสุด 
40.0% 46.25% 11.25% 2.5% 0%  

3. ความสวยงามของ

ระบบ 

28 37 12 3 0 
 4.13 0.80 มาก 

  35.0% 46.25% 15.0% 3.75% 0%    

4. รูปแบบอักษรท่ีใช 35 31 11 3 0 
 4.23 

 

0.83 

มาก

ท่ีสุด 

  43.75% 38.75% 13.75% 3.75% 0%    

5. การใชภาษาตอการใช

งานตามวัตถุประสงค 

31 38 9 2 0 
 4.23 

 

0.75 

มาก

ท่ีสุด 

  37.5% 47.5% 11.25% 3.75% 0%    

6. ความรวดเร็วในการ

ประมวลผลและการ

แสดงระบบ 

37 34 6 3 0 

 4.31 
 

0.77 

มาก

ท่ีสุด 

  46.25% 42.5% 7.5% 3.75% 0%    
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ทัศนคติในประเด็นของความถูกตองในการบันทึกขอมูลลงระบบ และ ความถูกตองของผลลัพธท่ีได มีคาเฉลี่ย 

เปน 4.25  เทากัน  ซ่ึงเปนทัศนคติในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด   และในประเด็นของความถูกตองในการทํางาน

ของระบบในภาพรวม มีคาเฉลี่ยเปน 4.21 ซ่ึงเปนทัศนคติในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ตามลําดับ 

ตารางท่ี 7 แสดงทัศนคติของผูประเมินท่ี มีตอการใชงานเว็บไซตระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

                    สําหรับเกษตรนาแปลงใหญ 

ดานการประเมินความคิดเห็นดานความสะดวกและงายตอการใชงานโปรแกรม (Usability Test) 

ท่ี ประเด็น 

ทัศนคติ  

  X  

 ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

5 4 3 2 1 

S.D. 

1. ความงายตอการใช

งาน 

33 35 11 1 0  

4.25 

 

 
มาก

ท่ีสุด 
41.25% 43.75% 13.75% 1.25% 0% 0.74 

 

2. ความเหมาะสมในการ

ออกแบบหนาจอ

ทํางาน 

32 37 9 2 0 

4.24 

 

0.75 
มาก

ท่ีสุด 
40.0% 46.25% 11.25% 2.5% 0%  

3. ความสวยงามของ

ระบบ 

28 37 12 3 0 
 4.13 0.80 มาก 

  35.0% 46.25% 15.0% 3.75% 0%    

4. รูปแบบอักษรท่ีใช 35 31 11 3 0 
 4.23 

 

0.83 

มาก

ท่ีสุด 

  43.75% 38.75% 13.75% 3.75% 0%    

5. การใชภาษาตอการใช

งานตามวัตถุประสงค 

31 38 9 2 0 
 4.23 

 

0.75 

มาก

ท่ีสุด 

  37.5% 47.5% 11.25% 3.75% 0%    

6. ความรวดเร็วในการ

ประมวลผลและการ

แสดงระบบ 

37 34 6 3 0 

 4.31 
 

0.77 

มาก

ท่ีสุด 

  46.25% 42.5% 7.5% 3.75% 0%    

 
 

จากตารางท่ี 7 แสดงทัศนคติของผูประเมินท่ีมีตอการใชงานเว็บไซตระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับ

เกษตรนาแปลงใหญ ดานการประเมินความคิดเห็นดานความสะดวก และงายตอการใชงานโปรแกรม 

(Usability Test) พบวา ในประเด็นของความรวดเร็วในการประมวลผลและการแสดงระบบ สูงท่ีสุดคือ 4.31 

ซ่ึงเปนทัศนคติในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด   รองลงมาคือ ทัศนคติในประเด็นของความงายตอการใชงาน มี

คาเฉลี่ย เปน 4.25 ซ่ึงเปนทัศนคติในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด   และในประเด็นของความเหมาะสมในการ

ออกแบบหนาจอทํางาน มีคาเฉลี่ยเปน 4.24 ซ่ึงเปนทัศนคติในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 8 แสดงทัศนคติของผูประเมินท่ี มีตอการใชงานเว็บไซตระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

                    สําหรับเกษตรนาแปลงใหญ 

ดานการประเมินความคิดเห็นดานความรักษาความปลอดภัยของโปรแกรม (Security Test) 

ท่ี ประเด็น 

ทัศนคติ  

  X  

 ระดับ

ความพึง

พอใจ 

5 4 3 2 1 
S.D. 

1. ความเหมาะสมตอการ

ตรวจสอบในการปอน

ขอมูลนําเขาสูระบบ 

33 30 14 3 0  

4.16 

 

 

มาก 40.0% 37.5% 17.5% 5.0% 0% 0.85 

 

2. การปองกันการแกไข

ข อ มู ลสอดคล อ งกั บ

ระบบการทํางาน 

32 33 12 3 0 

4.18 

 

0.82 มาก 

จากตารางท่ี 8 แสดงทัศนคติของผูประเมินท่ีมีตอการใชงานเว็บไซตระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับ

เกษตรนาแปลงใหญ ดานการประเมินความคิดเห็นดานความรักษาความปลอดภัยของโปรแกรม (Security 

Test) พบวา ในประเด็นของการปองกันการแกไขขอมูลสอดคลองกับระบบการทํางาน สูงท่ีสุดคือ 4.18 ซ่ึงเปน

ทัศนคติในระดับเห็นดวยมาก   และในประเด็นของความเหมาะสมตอการตรวจสอบในการปอนขอมูลนําเขาสู

ระบบ มีคาเฉลี่ยเปน 4.16 ซ่ึงเปนทัศนคติในระดับเห็นดวยมาก 
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ต า ร า ง ท่ี  9  แ ส ด ง ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ ข อ ง ผู ป ร ะ เ มิ น ท่ี มี ต อ ก า ร ใ ช ง า น เ ว็ บ ไซ ต 

                   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับเกษตรนาแปลงใหญ  

ท่ี รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ  

  

X  S.D. 

 

5 4 3 2 1 ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

1. ทานมีความพึงพอใจ

โดยรวมจากการเขาใช

บริการเว็บไซตระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจระบบ

เกษตรนาแปลงใหญ 

33 31 13 3 0 

4.18 

 

0.84 

 

 

มาก 

41.25% 38.75% 16.25% 3.75% 0%  

2. ประโยชนท่ีทานไดรับจาก

การเขาใชบริการในครั้งนี้ 

36 32 10 2 0 

4.28 0.78 

 

45.0% 40.0% 12.5% 2.5% 0% มาก

ท่ีสุด 

จากตารางท่ี 9  ผลการศึกษา พบวา ผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการใชงานเว็บไซตระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจสําหรับเกษตรนาแปลงใหญอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ย 4.18     

ซ่ึงเม่ือแยกออกเปนรายการประเมินความพึงพอใจในประเด็นตาง ๆ พบวา ผูประเมินมีความพึงพอใจ

โดยรวมจากการเขาใชบริการเว็บไซตระบบสนับสนุนการตัดสินใจระบบเกษตรนาแปลงใหญ ในระดับมาก คิด

เปนคาเฉลี่ย 4.18  และประโยชนท่ีทานไดรับจากการเขาใชบริการในครั้งนี้ ในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยคือ 

4.28  

 

การอภิปรายผลการวิจัย  

ประเด็นสําคัญท่ีไดพบจากการศึกษาในเรื่องนี้ ผูวิจัยจะไดสรุปและนํามาอภิปรายผลได ดังนี้  

ทัศนคติของผูประเมินท่ีมีตอการใชงานเว็บไซตระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับระบบเกษตรนา

แปลงใหญ ในภาพรวมพบวา ผูประเมินมีความพึงพอใจโดยรวมจากการเขาใชบริการเว็บไซตระบบสนับสนุน

การตัดสินใจระบบเกษตรนาแปลงใหญในระดับมาก คิดเปนคาเฉลี่ย 4.18  และผูประเมินไดประโยชนจากการ

เขาใชบริการในครั้งนี้ ในระดับมากท่ีสุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.28  เหตุท่ีเปนเชนนี้เนื่องมาจาก ผูศึกษางานวิจัยได

ดําเนินการพัฒนาระบบตามความตองการของผูใชงานระบบ อีกท้ังยังมีการนําเสนอขอมูลรายงานท่ีมีความ
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ต า ร า ง ท่ี  9  แ ส ด ง ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ ข อ ง ผู ป ร ะ เ มิ น ท่ี มี ต อ ก า ร ใ ช ง า น เ ว็ บ ไซ ต 

                   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับเกษตรนาแปลงใหญ  

ท่ี รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ  

  

X  S.D. 

 

5 4 3 2 1 ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

1. ทานมีความพึงพอใจ

โดยรวมจากการเขาใช

บริการเว็บไซตระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจระบบ

เกษตรนาแปลงใหญ 

33 31 13 3 0 

4.18 

 

0.84 

 

 

มาก 

41.25% 38.75% 16.25% 3.75% 0%  

2. ประโยชนท่ีทานไดรับจาก

การเขาใชบริการในครั้งนี้ 

36 32 10 2 0 

4.28 0.78 

 

45.0% 40.0% 12.5% 2.5% 0% มาก

ท่ีสุด 

จากตารางท่ี 9  ผลการศึกษา พบวา ผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการใชงานเว็บไซตระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจสําหรับเกษตรนาแปลงใหญอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ย 4.18     

ซ่ึงเม่ือแยกออกเปนรายการประเมินความพึงพอใจในประเด็นตาง ๆ พบวา ผูประเมินมีความพึงพอใจ

โดยรวมจากการเขาใชบริการเว็บไซตระบบสนับสนุนการตัดสินใจระบบเกษตรนาแปลงใหญ ในระดับมาก คิด

เปนคาเฉลี่ย 4.18  และประโยชนท่ีทานไดรับจากการเขาใชบริการในครั้งนี้ ในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยคือ 

4.28  

 

การอภิปรายผลการวิจัย  

ประเด็นสําคัญท่ีไดพบจากการศึกษาในเรื่องนี้ ผูวิจัยจะไดสรุปและนํามาอภิปรายผลได ดังนี้  

ทัศนคติของผูประเมินท่ีมีตอการใชงานเว็บไซตระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับระบบเกษตรนา

แปลงใหญ ในภาพรวมพบวา ผูประเมินมีความพึงพอใจโดยรวมจากการเขาใชบริการเว็บไซตระบบสนับสนุน

การตัดสินใจระบบเกษตรนาแปลงใหญในระดับมาก คิดเปนคาเฉลี่ย 4.18  และผูประเมินไดประโยชนจากการ

เขาใชบริการในครั้งนี้ ในระดับมากท่ีสุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.28  เหตุท่ีเปนเชนนี้เนื่องมาจาก ผูศึกษางานวิจัยได

ดําเนินการพัฒนาระบบตามความตองการของผูใชงานระบบ อีกท้ังยังมีการนําเสนอขอมูลรายงานท่ีมีความ

 
 

ถูกตอง ชัดเจน และเขาใจไดงาย มีการเลือกใชสี ขนาด และรูปแบบกราฟไดอยางเหมาะสม เชนเดียวกับ 

Decision Support Systems and Electronic Commerce ข อ ง  James R. Marsden ( 2021)  แ ล ะ

สอดคลองกับ เกียรติศักดิ์ จันทรแกวและจัก พิริยะพรสิริ (2560 : บทคัดยอ) กลาววา ระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจเพ่ือการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต เปนระบบท่ีชวยใหผูท่ีตองการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตมี

ขอมูลสนับสนุนในการตัดสินใจ เชน บริษัทผูขาย ชนิดกรมธรรม ชื่อกรมธรรม รายละเอียดเง่ือนไขในการทํา 

กรมธรรม ขอมูลติดตอกับบริษัทกรมธรรม รวมถึงขอมูลขาวสารกรมธรรมใหม ๆ ทําใหผูท่ีตองการเลือกซ้ือ

กรมธรรมประกันชีวิต มีทางเลือกในการตัดสินใจทําประกันชีวิตท่ีเหมาะสมตอตนเองและสามารถเปรียบเทียบ

ขอมูลแบบกรมธรรมประกันชีวิตท่ีระบบคัดเลือกจากเง่ือนไขท่ีผูใชงานไดระบุไว งานวิจัยไดทําการพัฒนาระบบ

เพ่ือชวยใหผูใชงานมีความสะดวกในการตัดสินใจ มีความสะดวกในการสืบคน วิเคราะหขอมูล และสามารถ

แสดงผลลัพธเก่ียวกับรูปแบบกรมธรรมประกันชีวิตท่ีเหมะสมกับผูใชมากท่ีสุด 3 อันดับ วิจัยนี้ไดใชเทคนิค 

Rule – Base เขามาชวยในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ผูวิจัยไดใชแบบประเมินหาความพึงพอใจ 

ซ่ึงผลการประเมินจาก ผูเชี่ยวชาญไดคาเฉลี่ย เทากับ 4.43 และคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.45 

ผลการประเมินจากผูใชระบบท่ัวไปไดคาเฉลี่ย 4.30 และคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.65 ซ่ึง

สามารถสรุปไดวา ระบบท่ีพัฒนาข้ึนมีความพึงพอใจอยูในระดับดี และสอดคลองกับ ธเนศร บุณนิล และคณะ 

(2554 : บทคัดยอ) กลาววาการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประโยชนในการสงเสริม

และสนับสนุน หนวยงานอภิบาล   ในดานการบริหารจัดการ การจัดเก็บฐานขอมูล คนหา และแกไขขอมูล
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ปจจัยการผลิตทาง การเกษตรการประมาณการผลผลิตพืชและการประมาณการผลผลิตสัตว  การศึกษาในครั้ง
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วิธี Black Box Testing ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ พบวามีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.75 จาก

คะแนน เต็ม 10 สรุปไดวา ระบบมีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชงานไดในระดับดี ซ่ึงงานวิจัยสามารถแปล

ผลไดวา ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับเกษตรนาแปลงใหญท่ีพัฒนานี้สามารถชวยในการสนับสนุนการ

ตัดสินใจของผูบริหารไดเปนอยางดี 
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in Maejo University.  
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Abstract  

The objectives of this study were 1) to establish  a management support system and 

information services, by reducing the time, increasing the accuracy and up to date 

information for preparing the personal budget requests.  In addition, it is supported for 

management's decision-making comprehensively 2)  to present the reports of information, 

such as preparation of information for personal individual budget requests to other 

departments within MaeJo University.  It is reducing the burden time and redundancy of 

university data storage comprehensivel and 3)  to survey the satisfaction of information 

service users towards the use of supporting system for preparing human resource budget 

requests in MaeJo University. 

The study was conducted by administrators and personnel in various departments 

and personnel in the department of Mae Jo University, 1,696 people. The sample was 324 

people. The tool used for data collection was structured questionnaires through 2 channels: 

1) questionnaire distribution (offline). 2) Online questionnaires.  The data were analyzed by 

using a statistical program.  The statistics used for data analysis are:  Descriptive statistics 

(frequency, mean, percentage and standard deviation). 
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The results of the study showed that the majority of users of MaeJo University who 

used web regarding to the supporting of the preparation of human resource budget requests 

were 90.7% of academic supporting stuffs. In addition, 9.3% were academic staffs.  

The study showed that the satisfaction of the website users, the information 

database system, was the database issue and used 80.4%  of the benefits to personal used 

and the organization used effectively. 80 % is concerned about the up to date inform on the 

website. 79.8% is concerned about the security and the permission and access right. 

Overall, the users of the website service suggested that they would like to have more 

channel for the optional.  In addition, the variety of up to date news and information are 

need to be shown on the database and websites. 

 

Keywords: Decision Support Systems for budget requests management, Satisfaction,  

               Management Information System 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือจัดทําระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ และการบริการขอมูล

สารสนเทศการจัดทําคําของบประมาณดานบุคลากร ใหมีความรวดเร็ว ถูกตอง ทันสมัยและสนับสนุนการ

ตัดสินใจของผูบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ  2) เพ่ือนําเสนอการรายงานขอมูลสารสนเทศการจัดทําคําขอ

งบประมาณดานบุคลากรตอหนวยงานอ่ืน ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแมโจ      ไดอยางครอบคลุม โดยลดภาระ

และความซํ้าซอนในการจัดเก็บขอมูลของมหาวิทยาลัย  3) เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการขอมูล

สารสนเทศตอการใชระบบสนับสนุนการจัดทําคําของบประมาณดานบุคลากรในมหาวิทยาลัยแมโจ  โดย

ทําการศึกษาจากผูบริหารและบุคลากรในหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยแมโจ จํานวน 1,696 คน ไดกลุม

ตัวอยาง จํานวน 324 คน  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามแบบมีโครงสราง ผาน 2 

ชองทาง คือ การแจกแบบสอบถาม และแบบสอบถามแบบออนไลน  และนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใช

โปรแกรมทางสถิติ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก สถิติเชิงพรรณนา (คาความถ่ี, คาเฉลี่ย, รอยละ และ 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

ผลการศึกษา  พบวาผูใชบริการเว็บไซตระบบสนับสนุนการจัดทําคําของบประมาณดานบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยแมโจสวนใหญ เปนบุคลากรสายสนับสนุน 90.7 %  บุคลากรสายวิชาการ    9.3 %  สวน

การศึกษาในเรื่องความพึงพอใจของผูใชบริการเว็บไซตระบบฐานขอมูลสารสนเทศ พบวาผูใชบริการสวนใหญมี
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ความพึงพอใจในประเด็นของฐานขอมูลนํามาใชประโยชนตอตัวทานและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

80.4 %    ประเด็นของความทันสมัย และเปนปจจุบันของฐานขอมูล    80 %   และประเด็นของการมีการจัด

ระดับความปลอดภัยหรือกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึง 79.8 %ตามลําดับ   ความพึงพอใจในภาพรวมตอการใช

งานระบบฐานขอมูล 79.8 %   ในสวนของขอเสนอแนะผูใชบริการตองการใหมีการปรับปรุงในเรื่องของ

ชองทางในการติดตอแบบออนไลน และควรจะมีการประชาสัมพันธขาวสารตาง ๆ ใหทราบผานเว็บไซตระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศ 

      

คําสําคัญ: ระบบสนับสนุนการจัดทําคําของบประมาณ, ความพึงพอใจ, ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

 

1. บทนํา 

ตามท่ี มหาวิทยาลัยแมโจไดดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม วิเคราะหองคกร เพ่ือทบทวน

ยุทธศาสตรทิศทางการพัฒนา เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัย

เพ่ือใหสอดคลองกับบริบทท้ังภายในและภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไป  โดยกองแผนงานซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมี

ภาระหนาท่ีรับผิดชอบงานดานการวางแผน และการจัดทํางบประมาณของมหาวิทยาลัย ท่ีถือวาเปนงานท่ีมี

ความสําคัญตอการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเจริญกาวหนายิ่งข้ึน มีนโยบายในการนําระบบสารสนเทศเขามา

ประยุกตใชการบริหารจัดการขอมูลท่ีเก่ียวกับการของบประมาณของมหาวิทยาลัย ใหสามารถใชเวลาคัดกรอง

ขอมูลงบประมาณดานบุคลากรในภาพรวมของมหาวิทยาลัยไดในเวลาท่ีสะดวก รวดเร็วยิ่งข้ึน เพ่ือเปนการลด

ระยะเวลาในการทํางาน และสามารถนําขอมูลไปประกอบการวิเคราะหและสนับสนุนการตัดสินใจดาน

งบประมาณของหนวยงานไดสอดคลองกับสถานการณอยางปจจุบัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานและ

การใชจายงบประมาณ (กองแผนงาน, 2562) 

 ปจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสิ่งสําคัญสําหรับองคกรท่ีเขามาชวยอํานวยความสะดวก

ในการดําเนินงาน ทําใหการเขาถึงขอมูลมีความรวดเร็ว การติดตอสื่อสารมีประสิทธิภาพ และชวยประหยัด

ตนทุนในการดําเนินงานดานตางๆ ของหนวยงานท่ีเชื่อมตอในระบบอินเทอรเน็ต (วนิดา บุตตะมา, 2555) 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรจะเขามาชวยในการวิเคราะห ตรวจจับความผิดปกติของขอมูล ชวยลดการทํางานซํ้า ๆ 

หรืองานประเภท Routine งานท่ีใชเวลามากหรือใชการตัดสินใจนอย แตเทคโนโลยีไมสามารถเขามาแทนท่ี

การทํางานของนักวิเคราะหฯ ไดอยางเต็มท่ี เพราะความรับผิดชอบและความสามารถในการตัดสินใจ ท่ีตอง

อาศัยประสบการณท่ีเปนหัวใจหลักของการทํางานดานการวิเคราะหฯ อยู (ชฎาพา  สุขสมัย, 2563) การ

วิเคราะหและออกแบบระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) โดย

อาศัยเทคโนโลยีดอตเน็ต (.Net) จึงเขามาชวยสนบัสนุนและแกไขปญหาดังกลาวขางตน 
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  ดังนั้น ผูวิจัย จึงมีความสนใจท่ีจะทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูใชบริการขอมูล

สารสนเทศตอการใชระบบฐานขอมูลสนับสนุน การจัดทําคําของบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัย

แมโจ  เพ่ือใหผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยแมโจไดประเมินความพึงพอใจระบบ เพ่ือแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางอันเปนประโยชนตอการพัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานขอมูลดังกลาว ใหมี

ความรวดเร็ว ถูกตอง ทันสมัยและสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิด

ประโยชนสูงสุดตอไป  

 

2. วัตถุประสงคของการดําเนินการ 

1. เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการบริการขอมูลสารสนเทศการจัดทําของบประมาณดาน

บุคลากร ใหมีความรวดเร็ว ถูกตอง ทันสมัยและสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือนําเสนอการรายงานขอมูลสารสนเทศการจัดทําคําของบประมาณดานบุคลากรตอหนวยงาน

อ่ืน ๆ  ภายในมหาวิทยาลัยแมโจอยางครอบคลุม โดยลดภาระและความซํ้าซอนในการจัดเก็บ

ขอมูลของมหาวิทยาลัย 

3. เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการขอมูลสารสนเทศตอการใชระบบสนับสนุนการจัดทําคํา

ของบประมาณดานบุคลากรในมหาวิทยาลัยแมโจ 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้ เปนการศึกษาความพึงพอใจในการใชระบบฐานขอมูลสนับสนุน การจัดทําคําขอ

งบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ   โดยกําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 

1.ขอบเขตดานเนื้อหา 

ขอบเขตดานเนื้อหา  ไดแก  ความพึงพอใจคุณภาพการใหบริการตอการใชระบบฐานขอมูล

สนับสนุน การจัดทําคําของบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ ในดาน   ตาง ๆ อาทิเชน  

ความรวดเร็วในการแสดงผล มีการจัดหมวดหมูของขอมูลทําให สะดวกตอการคนหาและเขาถึงขอมูลไดงาย, 

ความสมบูรณ ครบถวนถูกตอง และนาเชื่อถือ ความทันสมัย และเปนปจจุบันของฐานขอมูล หรือ สารสนเทศ

ขอมูลสนับสนุนการของบประมาณดานบุคลากร มีความถูกตองครบถวนเปนประโยชนตอการดําเนินการและ

การตัดสินใจของผูบริหารได เปนตน 
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2. ขอบเขตดานประชากร 

2.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก ผูบริหารและบุคลากรในหนวยงานตาง ๆ ของ

มหาวิทยาลัยแมโจ จํานวน 1,696 คน (กองการเจาหนาท่ี สํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแมโจ, 2563)  

2.2. กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูบริหารและบุคลากรในหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยแมโจ  ได

กลุมตัวอยาง  จํานวน 324 คน  จํานวนกลุมตัวอยางในการศึกษาในครั้งนี้ ใชวิธีการคํานวณตามสูตรของ  ทา

โร  ยามาเน (Taro  Yamane)  ท่ีคาความคลาดเคลื่อน .05 โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental 

Sampling) 

3. ขอบเขตดานระยะเวลา 

การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาความพึงพอใจคุณภาพการใหบริการตอการใชระบบฐานขอมูล

สนับสนุน การจัดทําคําของบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

4. ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา แบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

4.1  ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

4.2  ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจคุณภาพการใหบริการตอการใชระบบฐานขอมูลสนับสนุน 

การจัดทําคําขอ/จัดสรร งบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ 

 

4. นิยามศัพท 

งบประมาณ หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จ ซ่ึงแสดงออกในรูปตัวเงินแสดงโครงการดําเนินงานท้ังหมดใน

ระยะหนึง่ รวมถึงการประมาณการบรหิารกิจกรรม โครงการ 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจของผูบริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยแมโจ ท่ีไดใชบริการ

ระบบฐานขอมูลสนับสนุน การจัดทําคําของบประมาณ(ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูใชบริการ หมายถึง ผูบริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยแมโจ ท่ีใชบริการระบบฐานขอมูล

สนับสนุน การจัดทําคําของบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ 

 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบระดับความพึงพอใจของผูใชบริการขอมูลสารสนเทศตอการใชระบบฐานขอมูล

สนับสนุน การจัดทําคําของบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ 

2. ผลจากการศึกษาทําใหทราบถึงปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะจากผูใชบริการขอมูล

สารสนเทศตอการใชระบบฐานขอมูลสนับสนุน การจัดทําคําขอ งบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัย

แมโจ 
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2. ขอบเขตดานประชากร 

2.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก ผูบริหารและบุคลากรในหนวยงานตาง ๆ ของ

มหาวิทยาลัยแมโจ จํานวน 1,696 คน (กองการเจาหนาท่ี สํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแมโจ, 2563)  

2.2. กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูบริหารและบุคลากรในหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยแมโจ  ได

กลุมตัวอยาง  จํานวน 324 คน  จํานวนกลุมตัวอยางในการศึกษาในครั้งนี้ ใชวิธีการคํานวณตามสูตรของ  ทา

โร  ยามาเน (Taro  Yamane)  ท่ีคาความคลาดเคลื่อน .05 โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental 

Sampling) 

3. ขอบเขตดานระยะเวลา 

การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาความพึงพอใจคุณภาพการใหบริการตอการใชระบบฐานขอมูล

สนับสนุน การจัดทําคําของบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

4. ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา แบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

4.1  ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

4.2  ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจคุณภาพการใหบริการตอการใชระบบฐานขอมูลสนับสนุน 

การจัดทําคําขอ/จัดสรร งบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ 

 

4. นิยามศัพท 

งบประมาณ หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จ ซ่ึงแสดงออกในรูปตัวเงินแสดงโครงการดําเนินงานท้ังหมดใน

ระยะหนึง่ รวมถึงการประมาณการบรหิารกิจกรรม โครงการ 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจของผูบริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยแมโจ ท่ีไดใชบริการ

ระบบฐานขอมูลสนับสนุน การจัดทําคําของบประมาณ(ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูใชบริการ หมายถึง ผูบริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยแมโจ ท่ีใชบริการระบบฐานขอมูล

สนับสนุน การจัดทําคําของบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ 

 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบระดับความพึงพอใจของผูใชบริการขอมูลสารสนเทศตอการใชระบบฐานขอมูล

สนับสนุน การจัดทําคําของบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ 

2. ผลจากการศึกษาทําใหทราบถึงปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะจากผูใชบริการขอมูล

สารสนเทศตอการใชระบบฐานขอมูลสนับสนุน การจัดทําคําขอ งบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัย

แมโจ 

 

 
 

3. สามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนขอมูล ในการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของผูใชบริการขอมูล

สารสนเทศตอการใชระบบฐานขอมูลสนับสนุน การจัดทําคําขอและจัดสรร งบประมาณ (ดานบุคลากร) ของ

มหาวิทยาลัยแมโจ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

6. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผูวิจัยไดกําหนดแนวคิดในการศึกษาวิจัยเก่ียวกับเรื่องการศึกษาความพึงพอใจในการใชระบบ

ฐานขอมูลสนับสนุน การจัดทําคําของบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ โดยมีกรอบแนวคิดใน

การวิจัย  ดังภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวความคิดในการวิจัย 
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7. วิธีดําเนินการวิจัย 

ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ผูวิจัยมีจุดมุงหมายเพ่ือท่ีจะศึกษาเรื่อง การประเมินความพึงพอใจตอการ

ใชระบบฐานขอมูลสนับสนุน การจัดทําคําของบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ ซ่ึงผูวิจัยจะ

ไดดําเนินการตามข้ันตอนตอไปนี้ 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง   

2.  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล   

3.  ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือ   

4.  การหาคุณภาพเครื่องมือ   

5.  การเก็บรวบรวมขอมูล   

6.  การจัดทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแมโจ ซ่ึงมี

จํานวนประชากรท้ังสิ้น 1,696 คน (กองการเจาหนาท่ี สํานักงานมหาวิทยาลัย, 2563) 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางภายในมหาวิทยาลัยแมโจ จําแนกตามหนวยงาน 

              และประเภทของบุคลากร    (ขอมูล ณ วันท่ี 27 ก.ค. 2563) 
หนวยงาน ขาราช

การ 

พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

พนักงาน

มหาวทิยาลัย

เงนิรายได 

พนักงาน

ราชการ 

ลูกจาง

ประจํา 

ลูกจาง

ชั่วคราว 

พนัก

งาน

สวน

งาน 

รวม 

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 2 38 0 1 1 0 4 46 

คณะบริหารธุรกิจ 2 56 0 1 0 1 6 66 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 4 107 0 15 8 0 20 154 

คณะพัฒนาการทองเที่ยว 0 28 0 0 0 0 0 28 

คณะวิทยาศาสตร 17 154 0 3 2 0 18 194 

คณะวิศวกรรมและอตุสาหกรรมเกษตร 7 64 0 2 2 0 6 81 

คณะศิลปศาสตร 11 83 0 0 0 3 5 102 

คณะเศรษฐศาสตร 0 47 0 1 0 0 3 51 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบส่ิงแวดลอม 0 49 0 2 0 0 0 51 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ี 3 35 0 3 2 0 6 49 

คณะสารสนเทศและการส่ือสาร 0 21 0 0 0 0 0 21 

ฟารมมหาวิทยาลัย 0 13 0 3 1 0 0 17 
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7. วิธีดําเนินการวิจัย 

ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ผูวิจัยมีจุดมุงหมายเพ่ือท่ีจะศึกษาเรื่อง การประเมินความพึงพอใจตอการ

ใชระบบฐานขอมูลสนับสนุน การจัดทําคําของบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ ซ่ึงผูวิจัยจะ

ไดดําเนินการตามข้ันตอนตอไปนี้ 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง   

2.  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล   

3.  ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือ   

4.  การหาคุณภาพเครื่องมือ   

5.  การเก็บรวบรวมขอมูล   

6.  การจัดทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแมโจ ซ่ึงมี

จํานวนประชากรท้ังสิ้น 1,696 คน (กองการเจาหนาท่ี สํานักงานมหาวิทยาลัย, 2563) 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางภายในมหาวิทยาลัยแมโจ จําแนกตามหนวยงาน 

              และประเภทของบุคลากร    (ขอมูล ณ วันท่ี 27 ก.ค. 2563) 
หนวยงาน ขาราช

การ 

พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

พนักงาน

มหาวทิยาลัย

เงนิรายได 

พนักงาน

ราชการ 

ลูกจาง

ประจํา 

ลูกจาง

ชั่วคราว 

พนัก

งาน

สวน

งาน 

รวม 

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 2 38 0 1 1 0 4 46 

คณะบริหารธุรกิจ 2 56 0 1 0 1 6 66 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 4 107 0 15 8 0 20 154 

คณะพัฒนาการทองเที่ยว 0 28 0 0 0 0 0 28 

คณะวิทยาศาสตร 17 154 0 3 2 0 18 194 

คณะวิศวกรรมและอตุสาหกรรมเกษตร 7 64 0 2 2 0 6 81 

คณะศิลปศาสตร 11 83 0 0 0 3 5 102 

คณะเศรษฐศาสตร 0 47 0 1 0 0 3 51 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบส่ิงแวดลอม 0 49 0 2 0 0 0 51 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ี 3 35 0 3 2 0 6 49 

คณะสารสนเทศและการส่ือสาร 0 21 0 0 0 0 0 21 

ฟารมมหาวิทยาลัย 0 13 0 3 1 0 0 17 

 

 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางภายในมหาวิทยาลัยแมโจ จําแนกตามหนวยงาน 

              และประเภทของบุคลากร (ตอ) 
หนวยงาน ขาราช

การ 

พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

พนักงาน

มหาวทิยาลัย

เงนิรายได 

พนักงาน

ราชการ 

ลูกจาง

ประจํา 

ลูกจาง

ชั่วคราว 

พนัก

งาน

สวน

งาน 

รวม 

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 2 38 0 1 1 0 4 46 

คณะบริหารธุรกิจ 2 56 0 1 0 1 6 66 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 4 107 0 15 8 0 20 154 

คณะพัฒนาการทองเที่ยว 0 28 0 0 0 0 0 28 

คณะวิทยาศาสตร 17 154 0 3 2 0 18 194 

คณะวิศวกรรมและอตุสาหกรรมเกษตร 7 64 0 2 2 0 6 81 

คณะศิลปศาสตร 11 83 0 0 0 3 5 102 

คณะเศรษฐศาสตร 0 47 0 1 0 0 3 51 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบส่ิงแวดลอม 0 49 0 2 0 0 0 51 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ี 3 35 0 3 2 0 6 49 

คณะสารสนเทศและการส่ือสาร 0 21 0 0 0 0 0 21 

ฟารมมหาวิทยาลัย 0 13 0 3 1 0 0 17 

 มหาวิทยาลัยแมโจ - ชุมพร 0 61 0 2 0 0 4 67 

 มหาวิทยาลัยแมโจ - แพร เฉลิมพระเกยีรติ 2 141 0 5 0 0 20 168 

 วิทยาลัยนานาชาติ 0 14 0 4 0 0 2 20 

 วิทยาลัยบริหารศาสตร 1 33 0 1 0 0 9 44 

 วิทยาลัยพลังงานทดแทน 0 24 0 0 0 0 3 27 

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ 

0 7 0 1 0 0 0 
8 

 สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑการเกษตร 0 0 1 0 0 0 0 1 

 สํานักงานมหาวิทยาลัย 2 235 0 29 5 0 81 352 

 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 0 9 0  0 0 0 9 

 สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 38 0 2 0 0 3 44 

 สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร 0 38 0 11 4 0 0 53 

 สํานักหอสมุด 1 30 0 1 0 0 8 40 

 อุทยานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร 0 2 1 0 0 0 0 3 

รวม 53 1,305 2 87 25 4 198 1,696 

ท่ีมา (กองการเจาหนาท่ี สํานักงานมหาวิทยาลัย, 2563) 
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1.2 กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือกลุมบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแมโจ      มีจํานวน

ท้ังสิ้น 1,696 คน เม่ือนํามาหากลุมขนาดตัวอยาง   โดยการใชสูตรของ ทาโร ยามาเน (Yamane) ท่ีระดับ

ความเชื่อม่ันรอยละ 95 และมีความคลาดเคลื่อน 0.05  ในการคํานวณหาขนาดของกลุม ตัวอยางจากจานวน

ประชากรท้ังหมด (กัญญสิริ จันทรเจริญ, 2554)  ไดกลุมตัวอยาง 324 คน โดยวิธีสุมตัวอยางแบบบังเอิญ 

(Accidental Sampling)  

 
 

 
 

n  แทน  ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีตองการ  

e  แทน  ระดับของความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับใหเกิดข้ึนได  

N  แทน  ขนาดของกลุมประชากร 

 

2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวมรวมขอมูล 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (questionnaire) ประเภท ปลาย

ปด (closed form) และลักษณะเปนตัวเลขมาตราสวนประมาณคา (numerical rating scale) เปนการวัด

เพ่ือแสดงระดับมี 5 ระดับ ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากเอกสาร แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวของ และขอ

คําแนะนําจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยแมโจ  นํามาประกอบในการสราง แบบสอบถามเก่ียวกับความพึง

พอใจในการปฏิบัติงาน รวม 5 ดาน ซ่ึงสามารถแบงแบบสอบถาม     ออกเปน 3 สวน  ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูใชบริการระบบฐานขอมูลสนับสนุน การจัดทําคําขอ/จัดสรร 

งบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ ไดแก  สถานภาพ เพศ ระดับการศึกษา  ลักษณะคําถาม

เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) จํานวน 1 ขอ 

สวนท่ี 2 ขอมูลความพึงพอใจในการใชงานระบบฐานขอมูลสนับสนุน การจัดทําคําขอ/จัดสรร 

งบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ ลักษณะคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scale) จํานวน 10 ขอ และแบบเรียงลําดับ (Order) จํานวน 1 ขอ ลักษณะเปนตัวเลข (numerical rating 

scale) จะแบงระดับความพึงพอใจออกเปน 5 ระดับ โดยกําหนดความมากนอยของระดับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของผูตอบ ดังนี้  
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  ระดบัความพึงใจ   คะแนน 

  มากท่ีสุด        5 

  มาก         4 

  ปานกลาง        3 

  นอย         2 

  นอยท่ีสุด        1 

 

สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับขอเสนอแนะ ซ่ึงลักษณะคําถามเปนแบบปลายเปด (Open – End -

Response) เพ่ือใหผูรับบริการแสดงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการปรับปรุงระบบระบบฐานขอมูล

สนับสนุน การจัดทําคําขอ/จัดสรร งบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ 
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งบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ   ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ ดังนี้ 

1. ศึกษาคนควาจากแนวคิดทฤษฎี ตําราและเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจของการ

ประเมินความพึงพอใจระบบฐานขอมูลสนับสนุน การจัดทําคําขอ/จัดสรร งบประมาณ (ดานบุคลากร) ของ

มหาวิทยาลัยแมโจ โดยศึกษาเก่ียวกับตัวแปรตาง ๆ ท่ีมีผลตอความพึงพอใจตอการใชระบบฐานขอมูล

สนับสนุน การจัดทําคําของบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ 

2.  กําหนดกรอบแนวความคิด จากตัวแปรท่ีมีผลตอความพึงพอใจระบบฐานขอมูลสนับสนุน การ

จัดทําคําของบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ  เพ่ือเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือใหตรง

ตามความมุงหมายของการวิจัยครั้งนี้ 

3.  ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม โดยกําหนดประเด็นใหครอบคลุมกรอบแนวคิดในการวิจัยการประเมิน

ความพึงพอใจระบบฐานขอมูลสนับสนุน การจัดทําคําของบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ 

4. นําเอาแบบประเมินท่ีออกแบบไว ไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน เปนผูทดลองใชและทําการ

ประเมินผลระบบ แบบเฉพาะเจาะจง 
 

การวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruency - IOC)  ของการ

ออกแบบเครื่องมือแบบประเมินผลความพึงพอใจตอการใชงานเว็บไซตระบบฐานขอมูลสนับสนุน การจัดทําคํา

ขอ/จัดสรร งบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ เปนการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา 

(Content Validity) ของแบบสอบถามและความเหมาะสมของภาษาท่ีใช โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง



วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

46

 
 

ระหวางขอ คําถามกับ คําจํ ากัดความท่ี ใช ในการศึกษา โดยใชวิ ธีหาค า Index of Item Objective 

Congruency (IOC) โดยกําหนดคะแนนความคิดเห็น ดังนี้ 

+1  แนใจวาขอคําถามนั้นวัดไดตรงกับคําจํากัดความท่ีใชในการศึกษา 

 0   ไมแนใจวาขอคําถามนั้นวัดไดตรงกับคําจํากัดความท่ีใชในการศึกษา 

-1  แนใจวาขอคําถามนั้นวัดไดไมตรงกับคําจํากัดความท่ีใชในการศึกษา 

 

               แลวนําผลคะแนนท่ีไดจากผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคา IOC ตามสูตร (1) 

บันทึกผลการพิจารณาลงความเห็นของกรรมการผูทรงคุณวุฒิแตละทานในแตละขอ จากนั้นทําการ

คํานวณหาคา IOC โดยใชสูตรดังสมการ (1) (สิทธินี ศรีศักดา, 2561 : 48-49) 

                                                                                                (1)  

     

เม่ือ     IOC  แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับคําจํากัดความท่ีใชในการศึกษา 

 R   แทน  ผลรวมของคะแนนจากกรรมการผูทรงคุณวฒุิ 

 N  แทน  จํานวนผูทรงคุณวุฒิ 

เกณฑการวัด 

1.      ขอคําถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.50-1.00 มีคาความเท่ียงตรง ใชได 

2.      ขอคําถามท่ีมีคา IOC ต่ํากวา 0.50 ตองปรับปรุง ยังใชไมได 

 

4. วิธีการเก็บขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 

1.ผูวิจัยกําหนดวันเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 324 ตัวอยาง ภายใน

ระยะเวลา 1 เดือน ระหวางวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 ถึง 17 สิงหาคม 2563 โดยวิธีสุมตัวอยางแบบบังเอิญ 

(Accidental Sampling)  โดยแจกแบบสอบถามและจัดทําแบบสอบถามออนไลน (ใชโปรแกรม Google 

Form) เพ่ือใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแมโจ ไดทําการประเมินผลความพึงพอใจตอการใชระบบ 

2. ผูวิจัยไดจัดทําคูมือ พรอมท้ังชี้แจงวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย และ ขอความรวมมือใน

การเก็บรวบรวมขอมูล และแนะนําการใชงานระบบฯ ใหกลุมตัวอยางรับทราบ  

3. ผูวิจัยตรวจความสมบูรณและความถูกตอง เม่ือรับแบบสอบถามกลับคืนมา  

4. ผูวิจัยรวบรวมขอมูลของแบบสอบถาม จากกลุมตัวอยาง สรุปรวบรวมแบบสอบถามเพ่ือ

เปนขอมูลในการวิเคราะหและอภิปรายผลตอไป 
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4. ผูวิจัยรวบรวมขอมูลของแบบสอบถาม จากกลุมตัวอยาง สรุปรวบรวมแบบสอบถามเพ่ือ

เปนขอมูลในการวิเคราะหและอภิปรายผลตอไป 

 

 

 
 

5. วิธีการจัดทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการจัดทาขอมูลและการวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. นําแบบสอบถามท้ังหมดมาตรวจความสมบูรณถูกตองในการตอบแบบสอบถาม แลวนํามา

คัดเลือกฉบับท่ีสมบูรณและมีความถูกตอง เพ่ือนํามาวิเคราะหขอมูลตอไป  

2. ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ซ่ึงมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้  

2.1 วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ี (frequency distribution) และคารอย

ละ (percentage) ของขอมูลเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

2.2 วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย (mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 

deviation) ของคะแนนท่ีไดจากแบบสอบถามท่ีวัดความพึงพอใจตอการใชระบบฐานขอมูลสนับสนุน การ

จัดทําคําของบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ 

2.3 แปลความหมายของคะแนน แบงเปน 5 ระดับ แลวแปลความหมายของคาเฉลี่ย 

โดยผูวิจัยไดนํากระบวนการประเมินท่ีเรียกวา Affective test or Acceptance Test มาทําการการทดสอบ

และออกแบบประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบฐานขอมูลสนับสนุน การจัดทําคําของบประมาณ (ดาน

บุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ  

โดยมีเกณฑการใหคะแนนเชิงปริมาณ แบงออกเปน 5 ระดับ ดวยกัน ตามเทคนิคของลิเคิรท (Likert 

technique) หรือ แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ของลิเคิรทสเกล (ตารางท่ี 2) (บุรินทร รุจจน

พันธุ, 2553) 

ตารางท่ี 2 เกณฑการใหคะแนนของแบบประเมินผลความพึงพอใจตอการใชงานระบบฐานขอมูล 

เกณฑการใหคะแนน ความหมาย 

4.21 – 5.00 มีความพึงพอใจตอการใชงานระบบอยูในระดับมากท่ีสุด 

3.41 – 4.20 มีความพึงพอใจตอการใชงานระบบอยูในระดับมาก 

2.61 – 3.40 มีความพึงพอใจตอการใชงานระบบอยูในระดับปานกลาง 

1.81 – 2.60 มีความพึงพอใจตอการใชงานระบบอยูในระดับนอย 

1.00 – 1.80 มีความพึงพอใจตอการใชงานระบบอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 

ถาเปรียบเทียบเปนรอยละความพึงพอใจจะเทียบเปนรอยละ โดยผูวิจัยใชสถิติคาเฉลี่ย  แลวนํา

คาเฉลี่ยมาปรับใหเปนคารอยละโดยเทียบบัญญัติไตรยางศ จากคะแนนเต็ม 5 เปนคะแนนเต็ม 100 จะไดคา

รอยละออกมา แลวมาเทียบหาคาคะแนนโดยใชเกณฑ ดังนี้ (ตารางท่ี 3)  (มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 

2561, หนา 36) 
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ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบเปนรอยละความพึงพอใจตอการใชงานระบบฐานขอมูล 

รอยละความพึงพอใจ ระดับคะแนน 

ระดับความพึงพอใจมากกวา คารอยละ 80 ข้ึนไป 7 

ระดับความพึงพอใจมากกวา คารอยละ 75-80 6 

ระดับความพึงพอใจมากกวา คารอยละ 70-75 5 

ระดับความพึงพอใจมากกวา คารอยละ 65-70 4 

ระดับความพึงพอใจมากกวา คารอยละ 60-65 3 

ระดับความพึงพอใจมากกวา คารอยละ 55-60 2 

ระดับความพึงพอใจมากกวา คารอยละ 50-55 1 

ระดับความพึงพอใจมากกวา คารอยละ 50 0 

 

3. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  

3.1 คารอยละ  

                                              รอยละ (percentage) =  x 100 

 

เม่ือ f แทน ความถ่ี  

                         n แทน จานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  

 

3.2 การหาคาเฉลี่ย (Mean) เพ่ือใชสรปุความคิดเห็นของกลุม เพ่ือทราบความคิดเห็น

วาเปนเชนใดอยูในระดับใด โดยใชสูตร ดังนี้ (กมลพร, 2553) 

 
เม่ือกําหนดให  แทน คาเฉลี่ยของการประเมิน 

     แทน ผลรวมของคะแนนท่ีไดจากการประเมิน 

     แทน จํานวนผูท่ีมีความเก่ียวของในการใชระบบ 

การหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เปนคาวัดการกระจายท่ีสําคัญทางสถิติ 

เพราะเปนคาท่ีใชบอกถึงการกระจายของขอมูลไดดีกวาคาพิสัย และคาสวนเบี่ยงเบนเฉลี่ย โดยใชสูตร ดังนี้ (สุ

ทิน ชนะบุญ, 2560) 
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เม่ือกําหนดให 

     แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     แทน ผลรวมของคะแนนกําลังสองท่ีไดจากการประเมิน 

  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดท่ีไดจากการประเมินกําลังสอง 

  แทน จํานวนผูท่ีมีความเก่ียวของในการใชระบบ  

(มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี, 2561) 

จากนั้น นําแบบประเมินท่ีออกแบบไว นําไปใหผูบริหาร และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  แมโจได

เปนผูทดลองใชและทําการประเมินผลระบบ ไดแก ผูบริหาร/เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ (ภาพรวมมหาวิทยาลัย), 

ผูบริหาร/เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ (ภาพรวมสวนงาน), บุคลากรสายวิชาชีพ และ บุคลากรสายสนับสนุน เปนผูทํา

การทดสอบระบบและทําการประเมินผลระบบ และไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการประเมินผลนํามา

สรุปวิเคราะหผลโดยใชหลักการทางสถิติเขามาเพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาพัฒนาหรือปรับปรุงระบบฐานขอมูลให

สมบูรณและดียิ่งข้ึนตอไป 

 

6.ผลการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการขอมูลสารสนเทศตอการใชระบบ

สนับสนุนการจัดทําคําของบประมาณดานบุคลากรในมหาวิทยาลัยแมโจ  โดยใชเครื่องมือ คือ แบบสอบถามซ่ึง

ผานการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูรับบริการในสถิติเชิง

พรรณนาและเชิงสถิติเชิงวิเคราะห  ผลสํารวจความพึงพอใจของผูใหบริการฯ สรุปไดดังนี้  
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ตารางท่ี 4 แสดงทัศนคติของผูประเมินท่ีมีตอการใชงานระบบฐานขอมูลสนับสนุน การจัดทําคําขอ/จัดสรร 

งบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ พิจารณารายประเด็น 

ประเด็น คาเฉล่ีย รอยละ ทัศนคต ิ

1. ความรวดเร็วในการแสดงผล มีการจัดหมวดหมูของขอมูล ทํา

ให สะดวกตอการคนหาและเขาถึงขอมูลไดงาย 

3.65 73 มาก 

2. ความสมบูรณ ครบถวนถูกตอง และนาเชื่อถือ 3.92 78.4 มาก 

3. ความทันสมัย และเปนปจจุบันของฐานขอมูล 4.00 80 มาก 

4. ฐานขอมูลนํามาใชประโยชนตอตัวทานและองคกรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4.02 80.4 มาก 

5. สารสนเทศขอมูลสนับสนุนการของบประมาณดานบุคลากร มี

ความถูกตองครบถวนเปนประโยชนตอการดําเนินการและการ

ตัดสินใจของผูบริหารได 

3.93 78.6 มาก 

6. มีการจัดระดับความปลอดภัยหรือกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึง 3.99 79.8 มาก 

7. ระบบมีการรักษาขอมูลท่ีเปนสวนตัว 3.90 78 มาก 

8. มีชองทางการติดตอสอบถามและใหขอเสนอแนะ 3.74 74.8 มาก 

9. ฐานขอมูลครบถวนครอบคลุมทุกภารกิจ และตอบสนองความ 

ตองการของผูใช 

3.87 77.4 มาก 

ความพึงพอใจในภาพรวมตอการใชงานระบบฐานขอมูล 3.99 79.8 มาก 

 

1. ผูรับบริการ  

ผูรับบริการท่ีตอบแบบสอบถาม เพ่ือวัดความพึงพอใจตอการใชระบบฐานขอมูลสนับสนุน การ

จัดทําคําของบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ  มีกลุมตัวอยางจํานวนท้ังหมด 324 คน  

ผูใชบริการสวนใหญเปนบุคลากรสายสนับสนุน คิดเปนรอยละ 90.7  และผูใชบริการเปนบุคลากรสายวิชาการ 

คิดเปนรอยละ 9.3  ตามลําดับ  ผูใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 80 และผูใชบริการท่ีเปนเพศ

ชาย คิดเปนรอยละ 20  ตามลําดับ  สวนระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี รอยละ 74.1  ระดับ

การศึกษาอยูในระดับปริญญาโท รอยละ 18.8 และ ระดับการศึกษาอยูในระดับอยูในระดับปริญญาเอก รอย

ละ 7.1 ตามลําดับ 
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3.65 73 มาก 

2. ความสมบูรณ ครบถวนถูกตอง และนาเชื่อถือ 3.92 78.4 มาก 

3. ความทันสมัย และเปนปจจุบันของฐานขอมูล 4.00 80 มาก 

4. ฐานขอมูลนํามาใชประโยชนตอตัวทานและองคกรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4.02 80.4 มาก 

5. สารสนเทศขอมูลสนับสนุนการของบประมาณดานบุคลากร มี

ความถูกตองครบถวนเปนประโยชนตอการดําเนินการและการ

ตัดสินใจของผูบริหารได 

3.93 78.6 มาก 

6. มีการจัดระดับความปลอดภัยหรือกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึง 3.99 79.8 มาก 

7. ระบบมีการรักษาขอมูลท่ีเปนสวนตัว 3.90 78 มาก 

8. มีชองทางการติดตอสอบถามและใหขอเสนอแนะ 3.74 74.8 มาก 

9. ฐานขอมูลครบถวนครอบคลุมทุกภารกิจ และตอบสนองความ 

ตองการของผูใช 

3.87 77.4 มาก 

ความพึงพอใจในภาพรวมตอการใชงานระบบฐานขอมูล 3.99 79.8 มาก 

 

1. ผูรับบริการ  

ผูรับบริการท่ีตอบแบบสอบถาม เพ่ือวัดความพึงพอใจตอการใชระบบฐานขอมูลสนับสนุน การ

จัดทําคําของบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ  มีกลุมตัวอยางจํานวนท้ังหมด 324 คน  

ผูใชบริการสวนใหญเปนบุคลากรสายสนับสนุน คิดเปนรอยละ 90.7  และผูใชบริการเปนบุคลากรสายวิชาการ 

คิดเปนรอยละ 9.3  ตามลําดับ  ผูใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 80 และผูใชบริการท่ีเปนเพศ

ชาย คิดเปนรอยละ 20  ตามลําดับ  สวนระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี รอยละ 74.1  ระดับ

การศึกษาอยูในระดับปริญญาโท รอยละ 18.8 และ ระดับการศึกษาอยูในระดับอยูในระดับปริญญาเอก รอย

ละ 7.1 ตามลําดับ 

 

 

 

 
 

2.  ความพึงพอใจตอการใหบริการในภาพรวมและรายประเด็น 

 ทัศนคติของผูประเมินท่ีมีตอการใชงานระบบฐานขอมูลสนับสนุน การจัดทําคําขอ/จัดสรร 

งบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ  สรุปไดดังนี้ 

ในประเด็นความรวดเร็วในการแสดงผล มีการจัดหมวดหมูของขอมูลทําให สะดวกตอการคนหาและ

เขาถึงขอมูลไดงาย มีทัศนคติมาก คือ 3.65 ซ่ึงเปนทัศนคติในระดับเห็นดวยมาก คิดเปนคะแนนเฉลี่ยรอยละ 

73  ในประเด็นความสมบูรณ ครบถวนถูกตอง และนาเชื่อถือ มีคาเฉลี่ย 3.92 ซ่ึงเปนทัศนคติในระดับเห็นดวย

มาก คิดเปนคะแนนเฉลี่ยรอยละ 78.4  ในประเด็นความทันสมัย และเปนปจจุบันของฐานขอมูล มีคาเฉลี่ย 

4.00 ซ่ึงเปนทัศนคติในระดับเห็นดวยมาก คิดเปนคะแนนเฉลี่ยรอยละ 80.0   ในประเด็นฐานขอมูลนํามาใช

ประโยชนตอตัวทานและองคกรไดอยางมี ประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ย 4.02 ซ่ึงเปนทัศนคติในระดับเห็นดวยมาก 

คิดเปนคะแนนเฉลี่ยรอยละ 80.4  ในประเด็นสารสนเทศขอมูลสนับสนุนการของบประมาณดานบุคลากร มี

ความถูกตองครบถวนเปนประโยชนตอการดําเนินการและการตัดสินใจของผูบริหารได มีคาเฉลี่ย 3.93 ซ่ึงเปน

ทัศนคติในระดับเห็นดวยมาก คิดเปนคะแนนเฉลี่ยรอยละ 78.6  ในประเด็นมีการจัดระดับความปลอดภัยหรือ

กําหนดสิทธิ์ในการเขาถึง มีคาเฉลี่ย 3.99 ซ่ึงเปนทัศนคติในระดับเห็นดวยมาก คิดเปนคะแนนเฉลี่ยรอยละ 

79.8  ในประเด็นระบบมีการรักษาขอมูลท่ีเปนสวนตัว มีคาเฉลี่ย 3.90 ซ่ึงเปนทัศนคติในระดับเห็นดวยมาก 

คิดเปนคะแนนเฉลี่ยรอยละ 78  ในประเด็นมีชองทางการติดตอสอบถามและใหขอเสนอแนะ มีคาเฉลี่ย 3.74 

ซ่ึงเปนทัศนคติในระดับเห็นดวยมาก คิดเปนคะแนนเฉลี่ยรอยละ 74.8  ในประเด็นฐานขอมูลครบถวน

ครอบคลุมทุกภารกิจ และตอบสนองความ ตองการของผูใช มีคาเฉลี่ย 3.87 ซ่ึงเปนทัศนคติในระดับเห็นดวย

มาก คิดเปนคะแนนเฉลี่ยรอยละ 77.4    

และในประเด็นความพึงพอใจในภาพรวมตอการใชงานระบบฐานขอมูล มีคาเฉลี่ย 3.99 ซ่ึงเปน

ทัศนคติในระดับเห็นดวยมาก  คิดเปนคะแนนเฉลี่ยรอยละ 79.8 

 

8. อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะหขอมูล สามารถนําผลการวิจัยมาอภิปรายผล ไดดังนี้ 

จากตารางท่ี 4  ทัศนคติของผูประเมินท่ีมีตอการใชงานระบบฐานขอมูลสนับสนุน การจัดทํา

คําขอ/จัดสรร งบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ พิจารณารายประเด็น สรุปไดวา ประเด็น

ของฐานขอมูลนํามาใชประโยชนตอตัวทานและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ย 4.02 แสดงใหเห็นวา

ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการในระดับมาก คิดเปนคะแนนเฉลี่ยรอยละ 80.4 สูงสุด รองลงมา

เปนประเด็นของความทันสมัย และเปนปจจุบันของฐานขอมูล มีคาเฉลี่ย 4.00 แสดงใหเห็นวาผูรับบริการมี

ความพึงพอใจตอการใหบริการในระดับมาก คิดเปนคะแนนเฉลี่ยรอยละ 80 และประเด็นของการมีการจัด
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ระดับความปลอดภัยหรือกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึง มีคาเฉลี่ย 3.99 คิดเปนแสดงใหเห็นวาผูรับบริการมีความ

พึงพอใจตอการใหบริการในระดับมาก คิดเปนคะแนนเฉลี่ยรอยละ 79.8 ตามลําดับ 

สําหรับการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใชระบบฐานขอมูลสนับสนุน การ

จัดทําคําของบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ ในภาพรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 แสดงให

เห็นวาผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการในระดับมาก คิดเปนคะแนนเฉลี่ยรอยละ 79.8  ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของจักรกฤษณ สงากอง (2558) ไดทําการวิจัยเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการ

ใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ของพนักงานเทศบาลนครรังสิต งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการใชงานระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกสของพนักงานเทศบาลนครรังสิต 

โดยข้ันตอนการวิจัยประกอบดวย การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีมีความเก่ียวของ การสรางกรอบ

แนวคิด ท่ีประกอบดวยปจจัยสําคัญท้ังหมด 5 ดาน การเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง

ท่ีเปนพนักงาน เทศบาลนครรังสิต ซ่ึงใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสจํานวน 225 คน และการวิเคราะห

ขอมูล โดยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานประสิทธิภาพของระบบ 

(System Performance) และ ปจจัยดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ (Service Officers) มีอิทธิพลตอความพึง

พอใจในการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โดยปจจัยท่ีสงผลกระทบตอความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ 

ปจจัยดานประสิทธิภาพของระบบ และสอดคลองกับงานวิจัยของนายธนรัฐ อินตะสาร และคณะ (2557) ได

ทําการวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศ วิทยาลัย

การอาชีพดอกคําใต ผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศ 

วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต ดังนี้ โดยหัวขอท่ีมีเฉลี่ยสูงกวาหัวขออ่ืน ๆ คือ หัวขอการจัดหมวดหมูของขอมูล 

สะดวกตอการคนหา มีเฉลี่ยเทากับ 4.31 รองลงมาหัวขอความทันสมัยและเปนปจจุบัน มีเฉลี่ยเทากับ 4.25 

หัวขอความถูกตองครบถวนของระบบสารสนเทศ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 หัวขอการนํามาใชประโยชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 หัวขอตรงตามความตองการใชงานของสารสนเทศ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 

หัวขอจัดระดับความปลอดภัยหรือกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 หัวขอมีชองทางการติดตอ

สอบถามและใหขอเสนอแนะ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 หัวขอระบบใชงานงาย ไมซับซอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 

หัวขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํากวาหัวขออ่ืน ๆ คือหัวขอมีความสเถียรภาพและการเชื่อมตอแลวไมเกิดปญหา มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.00 จากการศึกษาพบความพึงพอใจของผูใชบริกรตอการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศอยูใน

เกณฑดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19  

ดังนั้นสามารถสรุปไดว าระบบฐานขอมูลสนับสนุน การจัดทําคําของบประมาณ (ดาน

บุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ ท่ีออกแบบและพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพอยูในระดับดีสามารถนําไปใชงานได 
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ระดับความปลอดภัยหรือกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึง มีคาเฉลี่ย 3.99 คิดเปนแสดงใหเห็นวาผูรับบริการมีความ

พึงพอใจตอการใหบริการในระดับมาก คิดเปนคะแนนเฉลี่ยรอยละ 79.8 ตามลําดับ 

สําหรับการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใชระบบฐานขอมูลสนับสนุน การ

จัดทําคําของบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ ในภาพรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 แสดงให

เห็นวาผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการในระดับมาก คิดเปนคะแนนเฉลี่ยรอยละ 79.8  ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของจักรกฤษณ สงากอง (2558) ไดทําการวิจัยเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการ

ใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ของพนักงานเทศบาลนครรังสิต งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการใชงานระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกสของพนักงานเทศบาลนครรังสิต 

โดยข้ันตอนการวิจัยประกอบดวย การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีมีความเก่ียวของ การสรางกรอบ

แนวคิด ท่ีประกอบดวยปจจัยสําคัญท้ังหมด 5 ดาน การเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง

ท่ีเปนพนักงาน เทศบาลนครรังสิต ซ่ึงใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสจํานวน 225 คน และการวิเคราะห

ขอมูล โดยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานประสิทธิภาพของระบบ 

(System Performance) และ ปจจัยดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ (Service Officers) มีอิทธิพลตอความพึง

พอใจในการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โดยปจจัยท่ีสงผลกระทบตอความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ 

ปจจัยดานประสิทธิภาพของระบบ และสอดคลองกับงานวิจัยของนายธนรัฐ อินตะสาร และคณะ (2557) ได

ทําการวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศ วิทยาลัย

การอาชีพดอกคําใต ผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศ 

วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต ดังนี้ โดยหัวขอท่ีมีเฉลี่ยสูงกวาหัวขออ่ืน ๆ คือ หัวขอการจัดหมวดหมูของขอมูล 

สะดวกตอการคนหา มีเฉลี่ยเทากับ 4.31 รองลงมาหัวขอความทันสมัยและเปนปจจุบัน มีเฉลี่ยเทากับ 4.25 

หัวขอความถูกตองครบถวนของระบบสารสนเทศ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 หัวขอการนํามาใชประโยชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 หัวขอตรงตามความตองการใชงานของสารสนเทศ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 

หัวขอจัดระดับความปลอดภัยหรือกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 หัวขอมีชองทางการติดตอ

สอบถามและใหขอเสนอแนะ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 หัวขอระบบใชงานงาย ไมซับซอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 

หัวขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํากวาหัวขออ่ืน ๆ คือหัวขอมีความสเถียรภาพและการเชื่อมตอแลวไมเกิดปญหา มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.00 จากการศึกษาพบความพึงพอใจของผูใชบริกรตอการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศอยูใน

เกณฑดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19  

ดังนั้นสามารถสรุปไดว าระบบฐานขอมูลสนับสนุน การจัดทําคําของบประมาณ (ดาน

บุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ ท่ีออกแบบและพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพอยูในระดับดีสามารถนําไปใชงานได 

 

 

 
 

9. ปญหาท่ีพบในการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้ พบปญหาอุปสรรคของการทํางาน ดังนี้ 

1. ขอมูลงบประมาณบุคลากรและเงินเดือนท่ีนํามาจัดเก็บและรวบรวม มาจากหลาย ๆ 

แหลงขอมูล และตองนํามาตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณโดยผูท่ีเก่ียวของกับทางดานงบประมาณ 

เชน กองแผนงาน กองคลัง และกองการเจาหนาท่ีตอไป เพ่ือใหการวิเคราะหผลมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

2. ขอมูลบางสวน เปนขอมูลชั้นความลับ เชน เรื่องการเงินของบุคลากร ไมสามารถเผยแพรสู

สาธารณะได 

3. ขอมูลบางสวนมีไมครบ เนื่องจากตองมีการรวบรวมจากหลาย ๆ แหลงขอมูล มีรูปแบบของ

ขอมูลท่ีแตกตางกัน และไมไดมีการจัดเก็บไว ทําใหไมสามารถแสดงรายงานเชิงลึก (Dashboard) ได 

 

10. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1.  การเพ่ิมชองทางติดตอแบบออนไลน 

 2.  ควรปรับเว็บไซตใหเปนแบบ Responsive web เพ่ือใหเหมาะสมกับการแสดงผลหนาจอขนาด

ตาง ๆ และความละเอียดของหนาจอในอุปกรณท่ีแตกตางกัน 

 3.  ควรปรับรูปแบบมุมมองของขอมูลใหดูเรียบงาย 

 4.  ควรมีขอมูลลักษณะ Infographic เพ่ือการดูผลท่ีชัดเจน สวยงาม สะดวกรวดเร็ว เหมาะสม

สําหรับการตัดสินใจของผูบริหาร 

5.  ควรเพ่ิมมิติในการออกรายงานใหครอบคลุมกับความตองการของผูใชงานใหมากข้ึน เพ่ือชวย

สนับสนุนการตัดสินใจใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
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Abstract 

The objective of the research was to develop the web application for research 

database management system of Maejo University-  Phrae Campus.   Microsoft SQL 

SERVER  and  ASP.NET programming language) were applied to design and develop the 

web application based on the System Developing Life Cycles ( SDLC) .  The system 

development resulted in 3 parts of web application that included 1)  the system 

administrators who were responsible for recording research data, 2)  instructors and 

researchers who utilized the research, 3) general users who searched data and reported 

annual research budget.  The results of the satisfaction assessment towards the used 

of the developed system showed that 1) the satisfaction of system administrators was 

at the highest level (mean score = 4.85+0.34) 2) the satisfaction of the instructors and 

researchers were at a high level (mean score =  4. 03±0. 08)  and 3)  the satisfaction of 

students and other users were at the highest level (mean score = 4.26±0.04). Therefore, 

it could be concluded that the web application for research database management 

system of Maejo University-  Phrae Campus could be applied to respond the 

educational service and research affairs needs in searching research and reporting data 

via both computer and smartphones. 
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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบจัดการฐานขอมูลงานวิจัยผานเว็บแอบพลิเคชั่น 

ของมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ โดยไดประยุกตใชฐานขอมูล เอส คิว แอล เซอรเวอร 

(SQL SERVER) และ โปรแกรมภาษา เอ เอส พี ดอทเน็ต (ASP.NET) สำหรับสรางเว็บแอปพลิเคชัน 

ตามหลักการวงจรพัฒนาระบบ (System Developing Life Cycle : SDLC) ผลของการพัฒนา

ระบบงาน ไดเว็บแอบพลิเคชั่น 3 สวน ไดแก 1.สวนของผูดูแลระบบ เปนสวนที่เกี่ยวของกับการ

บันทึกขอมูลงานวิจัย 2.สวนของอาจารยและนักวิจัย เปนสวนของการคนหาและปรับปรุงขอมูล

งานวิจัยของตนเอง เชน การนำงานวิจัยไปใชประโยชน เปนตน 3.สวนของผูใชงานทั่วไป เปนการ

คนหาขอมูลและรายงานสรุปงบประมาณวิจัยตามปงบประมาณ ผลการประเมินความพึงพอใจตาม

กลุมของผูใชงานระบบ  3 กลุมคือ 1) ผูดูแลระบบ ไดแกเจาหนาที่สังกัดการบริการวิชาการและวิจัย 

จำนวน 5 คน มีระดับความพึงพอใจในระบบเฉลี่ย 4.38±0.60 หมายถึง มากที่สุด 2) อาจารยและ

นักวิจัย ไดแก อาจารย นักวิจัย โดยการสุม 50 คน มีระดับความพึงพอใจในระบบเฉลี่ย 4.03±0.08 

หมายถึง มาก และกลุมที่ 3 บุคคลทั่วไป ไดแก นักศึกษา บุคคลภายนอกโดยการสุม 50 คน มีระดับ

ความพึงพอใจในระบบเฉลี่ย 4.26±0.04 หมายถึง มากที่สุด ดังนั้นผูวิจัยจึงสรุปเบื้องตนไดวาการนำ

ระบบฐานขอมูลงานวิจัยมาใชงานสามารถใชงานไดจริงและสามารถแสดงรายงานตามความตองการ

ของงานบริการวิชาการและวิจัยโดยใชงานไดท้ังคอมพิวเตอรและทางโทรศัพทสมารทโฟน 

 

คำสำคัญ: ระบบจัดการฐานขอมูลงานวิจัย, เว็บแอปพลิเคชัน, ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ เอส คิว แอล 

เซอรเวอร,  โปรแกรมภาษา เอ เอส พี ดอทเน็ต  

 

บทนำ 

 มหาวิทยาลัยในประเทศไทยในสังกัดของรัฐบาล ไดถูกกำหนดใหมีพันธกิจสำคัญจำนวน 4 

ดาน ไดแก การเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และ งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ เปนหนวยงานท่ีเทียบเทากับคณะ สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ 

จังหวัดเชียงใหม ไดใหความสำคัญของงานวิจัย จึงมีนโยบายใหบุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรสาย

วิชาการทำงานวิจัยโดยการหาทุนจากแหลงเงินภายนอกและใหทุนวิจัยโดยใชเงินงบประมาณภายใน

ของมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติเอง  

 จำนวนงานวจิัยนับตั้งแตเริ่มจัดตั้งมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ มาจนถึงปจจุบัน

มีจำนวนมากกวา 300 งาน ใชการเก็บขอมูลโดยใชโปรแกรมไมโครซอรฟ เอ็กเซล (Microsoft Excel) 

สามารถจัดทำสถิติตาง ๆ ได ตามความสามารถของโปรแกรม ปญหาท่ีพบคือ การรวบรวบจัดทำสถิติ

ตาง ๆ ยังทำไดชา และไมเปนปจจุบัน ไฟลขอมูลอยูท่ีเจาหนาท่ีเพียงคนเดียวเสี่ยงตอการสูญหายของ

ขอมูล และยังขาดการเก็บขอมูลอยางเปนระบบสำหรับการนำมาวิเคราะห และการตัดสินใจในการ
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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบจัดการฐานขอมูลงานวิจัยผานเว็บแอบพลิเคชั่น 

ของมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ โดยไดประยุกตใชฐานขอมูล เอส คิว แอล เซอรเวอร 

(SQL SERVER) และ โปรแกรมภาษา เอ เอส พี ดอทเน็ต (ASP.NET) สำหรับสรางเว็บแอปพลิเคชัน 

ตามหลักการวงจรพัฒนาระบบ (System Developing Life Cycle : SDLC) ผลของการพัฒนา

ระบบงาน ไดเว็บแอบพลิเคชั่น 3 สวน ไดแก 1.สวนของผูดูแลระบบ เปนสวนที่เกี่ยวของกับการ

บันทึกขอมูลงานวิจัย 2.สวนของอาจารยและนักวิจัย เปนสวนของการคนหาและปรับปรุงขอมูล

งานวิจัยของตนเอง เชน การนำงานวิจัยไปใชประโยชน เปนตน 3.สวนของผูใชงานทั่วไป เปนการ

คนหาขอมูลและรายงานสรุปงบประมาณวิจัยตามปงบประมาณ ผลการประเมินความพึงพอใจตาม

กลุมของผูใชงานระบบ  3 กลุมคือ 1) ผูดูแลระบบ ไดแกเจาหนาที่สังกัดการบริการวิชาการและวิจัย 

จำนวน 5 คน มีระดับความพึงพอใจในระบบเฉลี่ย 4.38±0.60 หมายถึง มากที่สุด 2) อาจารยและ

นักวิจัย ไดแก อาจารย นักวิจัย โดยการสุม 50 คน มีระดับความพึงพอใจในระบบเฉลี่ย 4.03±0.08 

หมายถึง มาก และกลุมที่ 3 บุคคลทั่วไป ไดแก นักศึกษา บุคคลภายนอกโดยการสุม 50 คน มีระดับ

ความพึงพอใจในระบบเฉลี่ย 4.26±0.04 หมายถึง มากที่สุด ดังนั้นผูวิจัยจึงสรุปเบื้องตนไดวาการนำ

ระบบฐานขอมูลงานวิจัยมาใชงานสามารถใชงานไดจริงและสามารถแสดงรายงานตามความตองการ

ของงานบริการวิชาการและวิจัยโดยใชงานไดท้ังคอมพิวเตอรและทางโทรศัพทสมารทโฟน 

 

คำสำคัญ: ระบบจัดการฐานขอมูลงานวิจัย, เว็บแอปพลิเคชัน, ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ เอส คิว แอล 

เซอรเวอร,  โปรแกรมภาษา เอ เอส พี ดอทเน็ต  

 

บทนำ 

 มหาวิทยาลัยในประเทศไทยในสังกัดของรัฐบาล ไดถูกกำหนดใหมีพันธกิจสำคัญจำนวน 4 

ดาน ไดแก การเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และ งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ เปนหนวยงานท่ีเทียบเทากับคณะ สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ 

จังหวัดเชียงใหม ไดใหความสำคัญของงานวิจัย จึงมีนโยบายใหบุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรสาย

วิชาการทำงานวิจัยโดยการหาทุนจากแหลงเงินภายนอกและใหทุนวิจัยโดยใชเงินงบประมาณภายใน

ของมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติเอง  

 จำนวนงานวจิัยนับตั้งแตเริ่มจัดตั้งมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ มาจนถึงปจจุบัน

มีจำนวนมากกวา 300 งาน ใชการเก็บขอมูลโดยใชโปรแกรมไมโครซอรฟ เอ็กเซล (Microsoft Excel) 

สามารถจัดทำสถิติตาง ๆ ได ตามความสามารถของโปรแกรม ปญหาท่ีพบคือ การรวบรวบจัดทำสถิติ

ตาง ๆ ยังทำไดชา และไมเปนปจจุบัน ไฟลขอมูลอยูท่ีเจาหนาท่ีเพียงคนเดียวเสี่ยงตอการสูญหายของ

ขอมูล และยังขาดการเก็บขอมูลอยางเปนระบบสำหรับการนำมาวิเคราะห และการตัดสินใจในการ

 
 

 
 

จัดสรรทุนวิจัยภายในใหกับบุคลากรใหทั่วถึงรวมถึงเปนแหลงคนควาขอมูลใหกับนักวิจัยหนาใหมใน

การขอสนับสนุนงบประมาณของมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ 

 ระบบฐานขอมูล เปนการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ทำใหผูใชสามารถใชขอมูล ท่ีเก่ียวของ

ในระบบงานตาง ๆ รวมกันได โดยที่จะไมเกิดความซ้ำซอนของขอมูล และยังสามารถหลีกเลี่ยงความ

ขัดแยงของขอมูลดวย อีกทั้งขอมูลในระบบมีความถูกตอง เชื่อถือได และเปนมาตรฐานเดียวกัน มี

ระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล 

 เว็บแอปพลิเคชัน คือการนำเสนอขอมูลในรูปแบบระบบเวิลดไวดเว็บ (world wild web : 

www) โดยใชวิธีการถายทอดขอมูลในรูปแบบของไฮเปอรเท็กซ (Hyper Text) ไปยังโปรโตคอล 

(Hyper Text Transport Protocol : http) ผูใชงานสามารถเขาถึงไดงาย โดยไมมีขอจำกัดในดาน

ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร และในปจจุบันสามารถโตตอบกับผูใชงานไดเปนอยางดี 

 ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาระบบจัดการฐานขอมูลงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร 

เฉลิมพระเกียรติ โดยใชระบบฐานขอมูลและเว็บแอปพลิเคชันเขามาชวยจัดการ จัดเก็บ สืบคนขอมูล 

และสรุปผลรายงานสถิติ เพื่อเปนประโยชนในการดำเนินงานของสวนงานบริการวิชาการและวิจัย 

และบุคลากรท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยในมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือออกแบบและสรางฐานขอมูลโมเดลฐานขอมูลเชิงสัมพันธ สำหรับใชในการบันทึกและจัดเก็บ

ขอมูลงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ ท่ีไดรับจากแหลงทุนภายใน

และแหลงทุนภายนอก ผานเว็บแอปพลิเคชัน ตั้งแตป พ.ศ. 2543 เปนตนไป 

2. เพ่ือใหนักวิจัยและผูสนใจสามารถสืบคนขอมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระ

เกียรติ ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 

3. เพ่ือจัดทำสถิติขอมูลจำนวนเงินวิจัยท่ีไดแตละปแยกตามสายวิทยาศาสตรและสายสังคมศาสตร  

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. มีฐานขอมูลวิจัยของมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ สำหรับบันทึกขอมูลงานวิจัย สืบคน

ขอมูล ผานระบบอินเตอรเน็ต 

2. มีรายงานประวัติและสถิติการทำงานวิจัยยอนหลังเพ่ือนำมาประกอบการใหทุนวิจัยดวยแหลงทุน

ภายใน 

3. นักวิจัยจากภายนอกสามารถสืบคนฐานขอมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระ

เกียรติ เพ่ือนำไปเปนแหลงอางอิงได 
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ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษา “การพัฒนาระบบจัดการฐานขอมูลงานวิจัยผานเว็บแอปพลิเคชัน ของ

มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร    เฉลิมพระเกียรติ” ไดกำหนดขอบเขตของระบบงาน ดังนี้ 

1. ดานเนื้อหาและขอมูล ไดแก ชื่องานวิจัยภาษาไทย และภาษาอังกฤษ คำสำคัญ แหลงทุน

วิจัย ประเภทของงานวิจัย รายชื่อผูวิจัยหลัก และผูวิจัยรวม สัดสวนการวิจัย บทคัดยอ 

ไฟลรายงานวิจยัฉบับสมบรูณ 

2. ดานการทำงาน ประกอบดวย สวนการสืบคนงานวิจัย  สวนการบันทึกขอมูลงานวิจัย 

สวนการบันทึกขอมูลแหลงทุนวิจัย สวนการจัดการผูวิจัย  

3. ดานรายงาน ประกอบดวย รายงานงบประมาณวิจัยแยกตามแหลงทุนภายในและ

ภายนอก รายงานงานวิจัยตามแหลงงบประมาณ 

 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ในการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลงานวิจัย เปนการออกแบบและพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อใชในการจัดเก็บขอมูลและคนหาเอกสารที่เกี่ยวของในการประยุกตใชกับการพัฒนา

ระบบดังกลาว โดยไดศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใหไดผลที่ออกมานั้นมีประสิทธิภาพ

สูงสุด ดังตอไปนี้ 

 วรา วราวิทย. (2546) ไดกลาวถึงการใหบริการของระบบฐานขอมูลวิจัยผานอินเตอรเน็ตทำ

ใหสามารถเขาถึงฐานขอมูลไดในวงกวาง ระบบฐานขอมูลงานวิจัยเปนสิ่งสำคัญยิ่งในการสรางความ

แข็งแกรงของเครือขายงานวิจัยและการสรางสรรคงานวิจัยใหม ๆ   

จุมพล ศรีอุดมสุวรรณ, สมชาย อารยพิทยา และ สนิท สิทธิ. (2562) การพัฒนาระบบโดยใช  

ASP.NET ฐานขอมูล SQL Server ไดเว็บแอปพลิเคชันประกอบดวย 2 สวนหลักคือ 1) สวนแสดงผล

หนาเว็บไซตหลัก (Front End) และสวนการจัดการขอมูลสำหรับผูดูแลระบบ (Back End) 

   ฐานขอมูลคือกลุมขอมูลท่ีมีความสัมพันธกันและถูกนำมาเก็บไวในท่ีเดียวกันอยางเปนระบบ             

เพ่ือนำไปใชในวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งโดยกลุมผูใชตั้งแตหนึ่งกลุมข้ึนไป 

 ความหมายของระบบฐานขอมูล นันทนี  แขวงโสภา (2548 : 19 - 22)  ขอมูล (data)  คือ 

ขอเท็จจริง  (real  facts)  ตาง ๆ ที่เกี่ยวของหรือแสดงลักษณะของบุคคล  สิ่งของ  สถานที่  หรือ

เหตุการณใด ๆ ท่ีอาจเปนไดทั ้งตัวเลข (numeric)  เชน  ราคา  ปริมาณ  จำนวนเงิน  สวนสูง  

น้ำหนัก  ระยะทาง  รหัสวิชา  เกรดเฉลี่ย  หรือขอเท็จจริงท่ีไมใชตัวเลข  (non-numeric)    

 สุรสิทธิ์  คิวประสพศักดิ์ (2546 : 285 - 287)  ไดอธิบายความหมายของระบบฐานขอมูลเชิง

สัมพันธ หมายถึง ฐานขอมูลท่ีมีโครงสรางแบบเชิงสัมพันธ (relational structure)  ซ่ึงเปนโครงสราง

ที่ไดรับการพัฒนาขึ้นภายหลังทั้งสองแบบที่กลาวมาขางตน  โครงสรางแบบนี้จะทำใหผูใชมองเห็น
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ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษา “การพัฒนาระบบจัดการฐานขอมูลงานวิจัยผานเว็บแอปพลิเคชัน ของ

มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร    เฉลิมพระเกียรติ” ไดกำหนดขอบเขตของระบบงาน ดังนี้ 

1. ดานเนื้อหาและขอมูล ไดแก ชื่องานวิจัยภาษาไทย และภาษาอังกฤษ คำสำคัญ แหลงทุน

วิจัย ประเภทของงานวิจัย รายชื่อผูวิจัยหลัก และผูวิจัยรวม สัดสวนการวิจัย บทคัดยอ 

ไฟลรายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ 

2. ดานการทำงาน ประกอบดวย สวนการสืบคนงานวิจัย  สวนการบันทึกขอมูลงานวิจัย 

สวนการบันทึกขอมูลแหลงทุนวิจัย สวนการจัดการผูวิจัย  

3. ดานรายงาน ประกอบดวย รายงานงบประมาณวิจัยแยกตามแหลงทุนภายในและ

ภายนอก รายงานงานวิจัยตามแหลงงบประมาณ 

 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ในการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลงานวิจัย เปนการออกแบบและพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อใชในการจัดเก็บขอมูลและคนหาเอกสารที่เกี่ยวของในการประยุกตใชกับการพัฒนา

ระบบดังกลาว โดยไดศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใหไดผลที่ออกมานั้นมีประสิทธิภาพ

สูงสุด ดังตอไปนี้ 

 วรา วราวิทย. (2546) ไดกลาวถึงการใหบริการของระบบฐานขอมูลวิจัยผานอินเตอรเน็ตทำ

ใหสามารถเขาถึงฐานขอมูลไดในวงกวาง ระบบฐานขอมูลงานวิจัยเปนสิ่งสำคัญยิ่งในการสรางความ

แข็งแกรงของเครือขายงานวิจัยและการสรางสรรคงานวิจัยใหม ๆ   

จุมพล ศรีอุดมสุวรรณ, สมชาย อารยพิทยา และ สนิท สิทธิ. (2562) การพัฒนาระบบโดยใช  

ASP.NET ฐานขอมูล SQL Server ไดเว็บแอปพลิเคชันประกอบดวย 2 สวนหลักคือ 1) สวนแสดงผล

หนาเว็บไซตหลัก (Front End) และสวนการจัดการขอมูลสำหรับผูดูแลระบบ (Back End) 

   ฐานขอมูลคือกลุมขอมูลท่ีมีความสัมพันธกันและถูกนำมาเก็บไวในท่ีเดียวกันอยางเปนระบบ             

เพ่ือนำไปใชในวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งโดยกลุมผูใชตั้งแตหนึ่งกลุมข้ึนไป 

 ความหมายของระบบฐานขอมูล นันทนี  แขวงโสภา (2548 : 19 - 22)  ขอมูล (data)  คือ 

ขอเท็จจริง  (real  facts)  ตาง ๆ ที่เกี่ยวของหรือแสดงลักษณะของบุคคล  สิ่งของ  สถานที่  หรือ

เหตุการณใด ๆ ท่ีอาจเปนไดทั ้งตัวเลข (numeric)  เชน  ราคา  ปริมาณ  จำนวนเงิน  สวนสูง  

น้ำหนัก  ระยะทาง  รหัสวิชา  เกรดเฉลี่ย  หรือขอเท็จจริงท่ีไมใชตัวเลข  (non-numeric)    

 สุรสิทธิ์  คิวประสพศักดิ์ (2546 : 285 - 287)  ไดอธิบายความหมายของระบบฐานขอมูลเชิง

สัมพันธ หมายถึง ฐานขอมูลท่ีมีโครงสรางแบบเชิงสัมพันธ (relational structure)  ซ่ึงเปนโครงสราง

ที่ไดรับการพัฒนาขึ้นภายหลังทั้งสองแบบที่กลาวมาขางตน  โครงสรางแบบนี้จะทำใหผูใชมองเห็น

 
 

 
 

ขอมูลถูกเก็บในลักษณะของเทเบิลแบบสองมิติซึ่งประกอบดวยแถวและคอลัมน  โดยไมตองสนใจวา

ขอมูลจะถูกเก็บจริงในลักษณะใด  และสามารถกำหนดความสัมพันธระหวางเทเบิลได  ความสัมพันธ

ระหวางขอมูลจะเปนไดท้ังแบบ 1:1,1:N  และ  M:N 

วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Systems Development Life Cycle หรือ SDLC) หรือ 

วงจรการพัฒนาแอปพลิเคชัน (อังกฤษ: application development life-cycle) เปนกระบวนการ

วางแผน สราง ทดสอบ และปรับใชระบบสารสนเทศ หลกัการของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ

สามารถนำมาใชไดในสวนประกอบฮารดแวรและซอฟตแวร โดยระบบนั้นอาจเปนฮารดแวรอยางเดียว 

ซอฟตแวรอยางเดียว หรือมีท้ังสองอยางก็ได 

 

การดำเนินการวิจัย 

 ข้ันตอนท่ี 1 การวางแผนและสัมภาษณผูใชงาน  เปนกระบวนการเริ่มตนหรือกระบวนการ

ระยะแรกซ่ึงเริ่มตนดวยการสำรวจความตองการของผูใชและนำขอมูลดังกลาวมาวิเคราะห  

1. สัมภาษณเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับงานวิจัย เชน การกรอกเอกสารขอมูลงานวิจัย การ

คนหารายชื่องานวิจัย การจัดเก็บเอกสารประเภทตาง ๆ เก่ียวกับงานวิจัย 

 2. ศึกษาจากขอมูลการจัดเก็บเอกสารที่ใชอยูในระบบปจจุบัน เพื่อเปนแนวทางในการ

ดำเนินการจัดทำระบบใหม 

 ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะหระบบ เปนกระบวนการตอจากการวางแผนและสอบสัมภาษณผูท่ี

เกี่ยวของกบัระบบซึ่งกระบวนการในระยะนี้ เปนการศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานของระบบเดิม เพ่ือ

ทำความเขาใจกับประเด็นความสำคัญของปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นและนำความตองการเหลานั้นมา

ศึกษาและวิเคราะหเพื่อหาทางแกไขปญหาดังกลาวหรือเพื่อการขยายการปรับปรุงระบบเดิมหรือ

เปลี่ยนแปลงระบบเดิมใหมีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนมาจัดทำใหเปนระบบและวิเคราะห หาความเปนไปได

ในการจัดทำระบบ ดังแสดงในภาพท่ี 1 

 



วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

60

 
 

 
 

 

ภาพท่ี 1 แผนภาพการไหลขอมูลระดับ 1  (Data  Flow  Diagram  Level  1) 

  ข้ันตอนท่ี 3 การออกแบบระบบ เม่ือไดผลสรุปจากกระบวนการวิเคราะหแลว กระบวนการ

ระยะตอมาคือการออกแบบฐานขอมูลและสวนติดตอกับผูใชงาน แลวจะถูกนำมาใชในการแกปญหา

หรือตอบสนองความตองการของผูใชงานตามที่ไดทำการวิเคราะหไว ทั้งนี้ไดใชหลักการออกแบบ 

Responsive Web Design เพ่ือใหระบบรองรับการแสดงผลไดในคอมพิวเตอรและในโทรศัพทสมารท

โฟน 
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ภาพท่ี 1 แผนภาพการไหลขอมูลระดับ 1  (Data  Flow  Diagram  Level  1) 

  ข้ันตอนท่ี 3 การออกแบบระบบ เม่ือไดผลสรุปจากกระบวนการวิเคราะหแลว กระบวนการ

ระยะตอมาคือการออกแบบฐานขอมูลและสวนติดตอกับผูใชงาน แลวจะถูกนำมาใชในการแกปญหา

หรือตอบสนองความตองการของผูใชงานตามที่ไดทำการวิเคราะหไว ทั้งนี้ไดใชหลักการออกแบบ 

Responsive Web Design เพ่ือใหระบบรองรับการแสดงผลไดในคอมพิวเตอรและในโทรศัพทสมารท

โฟน 

 
 

 
 

 

ภาพท่ี 2 การออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 

 

ภาพท่ี 3 การออกแบบโครงสรางเมนกูารทำงานของระบบจัดการฐานขอมูล 
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ภาพท่ี 4 การออกแบบสำหรับคอมพิวเตอร 

 
ภาพท่ี 5 การออกแบบสำหรับโทรศัพท 

สมารทโฟน 

 
ภาพท่ี 6 การออกแบบรายงานงบประมาณ

วิจัยสายวิทยาศาสตร/สังคมศาสตร 

 
ภาพท่ี 7 การออกแบบรายงานจำนวนงานวิจัย

สายวิทยาศาสตร/สังคมศาสตร 

ภาพท่ี 8 การออกแบบรายงานงบประมาณ

วิจัยตามแหลงทุน 

 
ภาพท่ี 9 การออกแบบรายงานจำนวนงานวิจัย

ตามแหลงทุน 

 
ภาพท่ี 10 การออกแบบรายงานงบประมาณ

วิจัยแหลงทุนภายใน/ภายนอก 

 
ภาพท่ี 11 การออกแบบรายงานจำนวน

งานวิจัยแหลงทุนภายใน/ภายนอก 

 

ข้ันตอนท่ี 4 การพัฒนาและติดตั้ง ผูวิจัยไดพัฒนาระบบโดยใชภาษา  ASP.NET  และระบบ

ฐานขอมูล SQL SERVER มีกระบวนการสราง ทดสอบ และการติดตั้งระบบ โดยนำขอมูลท่ีอยูท้ังหมด 



วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

63

 
 

 
 

 
ภาพท่ี 4 การออกแบบสำหรับคอมพิวเตอร 

 
ภาพท่ี 5 การออกแบบสำหรับโทรศัพท 

สมารทโฟน 

 
ภาพท่ี 6 การออกแบบรายงานงบประมาณ

วิจัยสายวิทยาศาสตร/สังคมศาสตร 

 
ภาพท่ี 7 การออกแบบรายงานจำนวนงานวิจัย

สายวิทยาศาสตร/สังคมศาสตร 

ภาพท่ี 8 การออกแบบรายงานงบประมาณ

วิจัยตามแหลงทุน 

 
ภาพท่ี 9 การออกแบบรายงานจำนวนงานวิจัย

ตามแหลงทุน 

 
ภาพท่ี 10 การออกแบบรายงานงบประมาณ

วิจัยแหลงทุนภายใน/ภายนอก 

 
ภาพท่ี 11 การออกแบบรายงานจำนวน

งานวิจัยแหลงทุนภายใน/ภายนอก 

 

ข้ันตอนท่ี 4 การพัฒนาและติดตั้ง ผูวิจัยไดพัฒนาระบบโดยใชภาษา  ASP.NET  และระบบ

ฐานขอมูล SQL SERVER มีกระบวนการสราง ทดสอบ และการติดตั้งระบบ โดยนำขอมูลท่ีอยูท้ังหมด 

 
 

 
 

มาบันทึกลงในฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้น โดยเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ ไดทดสอบการใชงาน และปรับปรุง

ระบบใหสอดคลองกับความตองการของผูใชงาน  

 
ภาพท่ี 12 หนาระบบฐานขอมูลวิจัย  

 
ภาพท่ี 13 หนาจอแสดงการเขาสูระบบ 

 
ภาพท่ี 14 หนาจอรายงานงบประมาณวิจัย 

 
ภาพท่ี 15 หนาจอรายงานจำนวนวิจยั 

 
ภาพท่ี 16 หนาจอเพ่ิมขอมูล 

 
ภาพท่ี 17 หนาจอคนหาและแกไข 

 
ภาพท่ี 18 หนาจอนักวิจัย 

 
ภาพท่ี 19 หนาจอแหลงทุนวิจัย   
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 ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย เปนการตรวจสอบเพื่อให

เครื่องมือท่ีใช      มีประสิทธิภาพมากกวาระบบปจจุบันเพราะการทำงานโดยใชระบบคอมพิวเตอรมา

ชวยในการจัดเก็บขอมูล ซึ่งขอมูลตาง ๆ จะมีการจัดเก็บไวในฐานขอมูลที่ไดออกแบบและยังชวยใน

เรื่องของการรักษาความปลอดภัยของขอมูลตาง ๆ ที่ถูกจัดเก็บ สามารถเรียกดูขอมูลขึ้นมาใชงานได

ตามความตองการของผูใชไดอยางสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในการตรวจสอบคุณภาพของ

เครื่องมือในการวิจัยไดแบงกลุมผูใชออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 

  1. กลุมผูดูแลระบบ ไดแก เจาหนาท่ีงานวิจัย จำนวน 5 คน 

  2. กลุมอาจารยและนักวิจัย จำนวน 50 คน 

  3. กลุมบุคคลท่ัวไป ไดแก นักศึกษา และบุคคลภายนอก จำนวน 50 คน 
 

 ขั้นตอนที่ 6 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ เปนการใชทฤษฎีและวิธีการทางสถิติ ในการ

วิเคราะหขอมูล โดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิต Average (    )  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard 

Deviation ( S.D ) ดังนี้ 

  6.1 การสรางแบบประเมินผานทางระบบออนไลนโดยใช Google From โดยแบง

เกณฑการประเมินเปน 5 ระดับ ไดแก  

ตารางท่ี 1 ระดับเกณฑการประเมิน 

ระดับ ความหมาย 

1 นอยท่ีสุด 

2 นอย 

3 ปานกลาง 

4 มาก 

5 มากท่ีสุด 

  6.2 กำหนดชวงคะแนนของความพึงพอใจเครื่องมือในการวิจัย โดยการใชสูตร

คำนวณ ดังนี้ 

ชวงคะแนน = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด 

      จำนวนอันตรภาคชั้น 

            = 5-1/5 

               = 0.80 
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 ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย เปนการตรวจสอบเพื่อให

เครื่องมือท่ีใช      มีประสิทธิภาพมากกวาระบบปจจุบันเพราะการทำงานโดยใชระบบคอมพิวเตอรมา

ชวยในการจัดเก็บขอมูล ซึ่งขอมูลตาง ๆ จะมีการจัดเก็บไวในฐานขอมูลที่ไดออกแบบและยังชวยใน

เรื่องของการรักษาความปลอดภัยของขอมูลตาง ๆ ที่ถูกจัดเก็บ สามารถเรียกดูขอมูลขึ้นมาใชงานได

ตามความตองการของผูใชไดอยางสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในการตรวจสอบคุณภาพของ

เครื่องมือในการวิจัยไดแบงกลุมผูใชออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 

  1. กลุมผูดูแลระบบ ไดแก เจาหนาท่ีงานวิจัย จำนวน 5 คน 

  2. กลุมอาจารยและนักวิจัย จำนวน 50 คน 

  3. กลุมบุคคลท่ัวไป ไดแก นักศึกษา และบุคคลภายนอก จำนวน 50 คน 
 

 ขั้นตอนที่ 6 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ เปนการใชทฤษฎีและวิธีการทางสถิติ ในการ

วิเคราะหขอมูล โดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิต Average (    )  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard 

Deviation ( S.D ) ดังนี้ 

  6.1 การสรางแบบประเมินผานทางระบบออนไลนโดยใช Google From โดยแบง

เกณฑการประเมินเปน 5 ระดับ ไดแก  

ตารางท่ี 1 ระดับเกณฑการประเมิน 

ระดับ ความหมาย 

1 นอยท่ีสุด 

2 นอย 

3 ปานกลาง 

4 มาก 

5 มากท่ีสุด 

  6.2 กำหนดชวงคะแนนของความพึงพอใจเครื่องมือในการวิจัย โดยการใชสูตร

คำนวณ ดังนี้ 

ชวงคะแนน = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด 

      จำนวนอันตรภาคชั้น 

            = 5-1/5 

               = 0.80 

 
 

 
 

  ดังนั้น  ชวงคะแนน 1.00-1.80  หมายถึง  นอยท่ีสุด 

   ชวงคะแนน 1.81-2.60  หมายถึง  นอย 

   ชวงคะแนน 2.61-3.40  หมายถึง  ปานกลาง 

   ชวงคะแนน 3.41-4.20  หมายถึง  มาก 

   ชวงคะแนน 4.21-5.00  หมายถึง  มากท่ีสุด 

 

คาเฉลี่ยเลขคณิต  

�̅�𝑥𝑥𝑥 =
∑ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑖𝑖𝑖𝑖=1
𝑁𝑁𝑁𝑁

 

    �̅�𝑥𝑥𝑥 แทน คาเฉลี่ยเลขคณิตของแตละกลุมประชากร 

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 แทน คาของขอมูลแตละกลุมประชากร 

    𝑁𝑁𝑁𝑁 แทน จำนวนประชากร 

 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

𝑆𝑆𝑆𝑆.𝐷𝐷𝐷𝐷. =  ��
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 − �̅�𝑥𝑥𝑥
𝑁𝑁𝑁𝑁

 

    S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 แทน คาของขอมูลแตละกลุมประชากร 

    �̅�𝑥𝑥𝑥 แทน คาเฉลี่ยเลขคณิตของแตละกลุมประชากร 

    𝑁𝑁𝑁𝑁 แทน จำนวนประชากร 

 

   ขั้นตอนที่ 7 การบำรุงรักษา เปนกระบวนการที่ใชในการดูแลการทำงานของระบบใหมให

ราบรื่น และมีประสิทธิภาพอยางสม่ำเสมอ ท้ังนี้ในการใชงานระบบใหมเปนชวงระยะเวลาหนึ่ง องคกร

จำเปนที่จะตองไดรบั     คำรองหรือขอมูลจากผูใชงานระบบวาระบบที่พัฒนาขึ้นนั้นมีขอบกพรองใน

สวนใดบาง ซึ่งคำรองหรือขอมูลจากผูใชงานระบบควรจะมีการระบุถึงปญหาหรือขอบกพรองอยาง

ชัดเจน รวมไปถึงระบุเหตุผลและความจำเปนท่ีตองการใหมีการปรับปรุงระบบ 

 

ผลการศึกษา 

จากการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลงานวิจัยผานเว็บแอปพลิเคชัน ของมหาวิทยาลัย

แมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ ไดสรางเว็บไซตในสวนของผู ใชงานทั ่วไป และผูดูแลระบบ พบวา 
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ระบบงานใหมสามารถคนหาขอมูลงานวิจัยไดรวดเร็วกวาระบบเดิม และสามารถทำงานผานเว็บแอป

พลิเคชันทั้งในระบบคอมพิวเตอรและโทรศัพทสมารทโฟน สามารถสรางรายงาน การคนหาตามชนิด

แหลงทุนตามปงบประมาณ และรายงานผลการคนหาตามความตองการของงานบริการวิชาการและ

วิจัย ทำใหบุคลากรมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ สามารถคนหางานวิจัยยอนหลังได 

 ผูจัดทำระบบการจัดการฐานขอมูลงานวิจัย ไดทำการประเมินผลการทำงานของระบบ เพ่ือ

ชวยใหผูจัดทำทราบถึงปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดหลังจากท่ีนำระบบมาทดลองใชงาน โดยเลียนแบบระบบ

การจัดการฐานขอมูลงานวิจัยท่ีใชงานจริงของมหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติ โดยผูจัดทำ

ไดทำการประเมิน ออกเปน 3 สวน คือ    1) ผูดูแลระบบ ไดแก เจาหนาท่ีสังกัดงานบริการวิชาการ 

และวิจัย 2) อาจารยและนักวิจัย ไดแก อาจารยและนักวิจัย    3) บุคคลท่ัวไป ไดแก นักศึกษา และ

บุคคลภายนอก ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้   

 

1.สรุปผลการประเมินความพึงพอใจสำหรับผู ดูแลระบบ จากการใชงานระบบฐานขอมูลวิจัย 

จำนวน 5 ชุด สามารถสรุปความคิดเห็นเปนคะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจสำหรับผูดูแลระบบ 

รายละเอียดการประเมิน ระดับความพึงพอใจ คาเฉล่ีย 

 

เบ่ียงเบน

S.D. 5 4 3 2 1 

1.การออกแบบระบบไดครบถวนตาม

ความตองการ 

3 2    4.60 0.55 

2.ข้ันตอนการทำงานเขาใจงาย 3 2    4.60 0.55 

3.การใชงานระบบทำไดงาย 2 3    4.40 0.55 

4.ระบบมีความปลอดภัยของขอมูล 2 3    4.40 0.55 

5.ความเร็วในการประมวลผลขอมูล 2 2 1   4.20 0.55 

6.มีระบบชวยเหลือและปองกันความ

ผิดพลาดของผูใชงาน 

3 2    4.60 0.84 

7.รายงานผลไดตามความตองการ 2 3    4.40 0.55 

8.รายงานผลไดถูกตอง 1 3 1   4.00 0.55 

9.ขอมูลสามารถนำไปใชประโยชนได 2 2 1   4.20 0.71 

10.คูมือการทำงานของระบบ 3 2    4.60 0.84 

รวม      4.38 0.60 
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ระบบงานใหมสามารถคนหาขอมูลงานวิจัยไดรวดเร็วกวาระบบเดิม และสามารถทำงานผานเว็บแอป

พลิเคชันทั้งในระบบคอมพิวเตอรและโทรศัพทสมารทโฟน สามารถสรางรายงาน การคนหาตามชนิด

แหลงทุนตามปงบประมาณ และรายงานผลการคนหาตามความตองการของงานบริการวิชาการและ

วิจัย ทำใหบุคลากรมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ สามารถคนหางานวิจัยยอนหลังได 

 ผูจัดทำระบบการจัดการฐานขอมูลงานวิจัย ไดทำการประเมินผลการทำงานของระบบ เพ่ือ

ชวยใหผูจัดทำทราบถึงปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดหลังจากท่ีนำระบบมาทดลองใชงาน โดยเลียนแบบระบบ

การจัดการฐานขอมูลงานวิจัยท่ีใชงานจริงของมหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติ โดยผูจัดทำ

ไดทำการประเมิน ออกเปน 3 สวน คือ    1) ผูดูแลระบบ ไดแก เจาหนาท่ีสังกัดงานบริการวิชาการ 

และวิจัย 2) อาจารยและนักวิจัย ไดแก อาจารยและนักวิจัย    3) บุคคลท่ัวไป ไดแก นักศึกษา และ

บุคคลภายนอก ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้   

 

1.สรุปผลการประเมินความพึงพอใจสำหรับผู ดูแลระบบ จากการใชงานระบบฐานขอมูลวิจัย 

จำนวน 5 ชุด สามารถสรุปความคิดเห็นเปนคะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจสำหรับผูดูแลระบบ 

รายละเอียดการประเมิน ระดับความพึงพอใจ คาเฉล่ีย 

 

เบ่ียงเบน

S.D. 5 4 3 2 1 

1.การออกแบบระบบไดครบถวนตาม

ความตองการ 

3 2    4.60 0.55 

2.ข้ันตอนการทำงานเขาใจงาย 3 2    4.60 0.55 

3.การใชงานระบบทำไดงาย 2 3    4.40 0.55 

4.ระบบมีความปลอดภัยของขอมูล 2 3    4.40 0.55 

5.ความเร็วในการประมวลผลขอมูล 2 2 1   4.20 0.55 

6.มีระบบชวยเหลือและปองกันความ

ผิดพลาดของผูใชงาน 

3 2    4.60 0.84 

7.รายงานผลไดตามความตองการ 2 3    4.40 0.55 

8.รายงานผลไดถูกตอง 1 3 1   4.00 0.55 

9.ขอมูลสามารถนำไปใชประโยชนได 2 2 1   4.20 0.71 

10.คูมือการทำงานของระบบ 3 2    4.60 0.84 

รวม      4.38 0.60 
 

 

 
 

 
 

จากตารางประเมินความพึงพอใจการใชงานระบบฐานขอมูลวิจัยสำหรับผูดูแลระบบ  ผลการประเมิน

ความพึงพอใจโดยรวมคาเฉลี่ย 4.38 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 โดยระดับความพึงพอใจมากที่สุด

ระดบัคะแนน 4.21 ข้ึนไปไดแก การออกแบบระบบไดครบถวนตามความตองการ ข้ันตอนการทำงาน

เขาใจงาย การใชงานระบบทำไดงาย ระบบมีความปลอดภัยของขอมูล มีระบบชวยเหลือและปองกัน

ความผิดพลาดของผูใชงาน รายงานผลไดตามความตองการ รายงานผลไดถูกตอง และคูมือการทำงาน

ของระบบ ระดับความพึงพอใจมาก คะแนน 3.41-4.20 ไดแก ความเร็วในการประมวลผลขอมูล และ

ขอมูลสามารถนำไปใชประโยชนได 

 

2. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจสำหรับอาจารยและนักวิจัย จากการใชงานระบบฐานขอมูล

วิจยั จำนวน 50 ชุด สามารถสรุปความคิดเห็นเปนคะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 3 ผลความพึงพอใจใชงานระบบฐานขอมูลวิจัยสำหรับเจาหนาท่ีและบุคลากร   

รายละเอียดการประเมิน ระดับความพึงพอใจ คาเฉล่ีย 

 

เบ่ียงเบน

S.D. 5 4 3 2 1 

1.การเขาถึงระบบทำไดงายและรวดเร็ว 32 7 7 4  4.34 1.00 

2.ความสะดวกในการเรียกดูและสืบคน

ขอมูล 

21 18 3 8  4.04 1.07 

3.ขอมูลครอบคลุมตามความตองการ 10 25 7 8  3.74 0.96 

4.เมนูการใชงานงาย 18 21 7 4  4.06 0.91 

5.ความเร็วในการแสดงผลขอมูล 21 18 7 4  4.12 0.94 

6.ความทันสมัย และเปนปจจุบัน 17 22 3 8  3.96 1.03 

7.รายงานผลไดตามความตองการ 21 14 7 8  4.00 1.11 

8.ความถูกตอง ชัดเจน นาเชื่อถือ 13 26 7 4  3.96 0.86 

9.ปริมาณขอมูลมีเพียงพอกับความ

ตองการ 

17 18 7 8  3.88 1.06 

10.ขอมูลมีประโยชนตอการนำไปใชงาน 28 11 7 4  4.30 0.99 

รวม      4.03 0.08 
 

จากตารางประเมินความพึงพอใจใชงานระบบฐานขอมูลวิจัยสำหรับเจาหนาที่และบุคลากร  

ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมคาเฉลี่ย 4.03 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  0.08 โดยการเขาถึง

ระบบทำไดงายและรวดเร็ว มีระดับความพอใจมากที่สุดคาเฉลี่ย 4.34 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  
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1.00 สวนขอมูลครอบคลุมตามความตองการ มีระดับความพอใจต่ำที่สุด คาเฉลี่ย 3.74 คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(S.D.) 0.96 

 

3. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจสำหรับบุคคลทั่วไป จากการใชงานระบบฐานขอมูลวิจัย 

จำนวน 50 ชุด สามารถสรุปความคิดเห็นเปนคะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4 ผลความพึงพอใจใชงานระบบฐานขอมูลวิจัยสำหรับบุคคลท่ัวไป 

รายละเอียดการประเมิน ระดับความพึงพอใจ คาเฉล่ีย 

 

เบ่ียงเบน

S.D. 5 4 3 2 1 

1.การเขาถึงระบบทำไดงายและรวดเร็ว 19 23 8   4.22 0.71 

2.ความสะดวกในการเรียกดูและสืบคน

ขอมูล 

34 7 9   4.50 0.79 

3.ขอมูลครอบคลุมตามความตองการ 24 16 7 3  4.24 0.87 

4.เมนูการใชงานงาย 20 20 10   4.24 0.74 

5.ความเร็วในการแสดงผลขอมูล 13 25 11 1  4.00 0.76 

6.ความทันสมัย และเปนปจจุบัน 20 21 9   4.20 0.78 

7.รายงานผลไดตามความตองการ 22 16 12   4.27 0.81 

8.ความถูกตอง ชัดเจน นาเชื่อถือ 25 16 9   4.34 0.80 

9.ปริมาณขอมูลมีเพียงพอกับความ

ตองการ 

17 21 12   4.14 0.79 

10.ขอมูลมีประโยชนตอการนำไปใชงาน 29 14 7   4.42 0.78 

รวม      4.26 0.04 
 

จากตารางประเมินความพึงพอใจสำหรับบุคคลทั่วไปจากการใชงานระบบฐานขอมูลวิจัย ผล

การประเมินความพึงพอใจโดยรวมคาเฉลี่ย 4.26 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  0.04 โดยความสะดวก

ในการเรียกดูและสืบคนขอมูล มีระดับความพอใจมากท่ีสุดคาเฉลี่ย 4.50 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  

0.79 สวนความเร็วในการแสดงผลขอมูล มีระดับความพอใจต่ำที่สุด คาเฉลี่ย 4.00 คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(S.D.) 0.76 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจยัพบวาการพัฒนาระบบจัดการฐานขอมูลงานวิจัยผานเว็บแอปพลิเคชัน ของ

มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติโดยใชฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ในการจัดเก็บและสวนของการ

บันทึกขอมูลงานวิจัยในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน ไดจัดเก็บขอมูลงานวิจัยตั้งแต ป พ.ศ. 2543 ถึง ป 

2563 จำนวน 359  เรคคอรด นักวิจัยทั้งหมด 91 เรคคอรด แหลงทุนวิจัย 29 เรคคอรด  สามารถ

สืบคนขอมูลงานวิจัยผานเว็บแอปพลิเคชันไดทั ้งในอุปกรณคอมพิวเตอรและโทรศัพทสมารทโฟน  

และสามารถสรุปรายงานเพื่อเปนสารสนเทศสำหรับหนวยงานที่ดูแลดานงานวิจัยนำไปใชประโยชน

ตามความตองการในการพัฒนาระบบจัดการฐานขอมูลงานวิจัย ไดประยุกตใชฐานขอมูล เอส คิว แอล 

เซอรเวอร (SQL SERVER) เปนระบบจัดการฐานขอมูล และ โปรแกรมภาษา เอ เอส พี ดอทเน็ต เปน

ระบบสวนติดตอกับผูใชงานผานเว็บบราวเซอร โดยสรุปผลไดดังนี้  1) ผูดูแลระบบ มีระดับความพึง

พอใจในระบบเฉลี่ย 4.38±0.60 หมายถึง มากที่สุด 2) อาจารยและนักวิจัย มีระดับความพึงพอใจใน

ระบบเฉลี่ย 4.03±0.08 หมายถึง มาก 3) บุคคลท่ัวไป มีระดับความพึงพอใจในระบบเฉลี่ย 4.26±0.04 

หมายถึง มากท่ีสุด  ดังนั้นผูวิจัยจึงสรุปเบื้องตนไดวาการนำระบบฐานขอมูลงานวิจัยมาใชงานสามารถ

สืบคนงานวิจัยไดและสามารถแสดงรายงานตามความตองการของงานบริการวิชาการและวิจัยโดยใช

งานไดท้ังคอมพิวเตอรและทางโทรศัพทสมารทโฟน 

 

ขอเสนอแนะจากผูใชงาน 

หนา Home page ควรแสดงงานวิจัยที่ไดรับทุนในปปจจุบัน ควรเพิ่มขาวประกาศงานวิจัย 

รวมถึงโครงสรางองคกร และควรเพ่ิมธีมเว็บไซตใหนาสนใจ และ ควรมีการประชาสัมพันธใหบุคลากร

ทราบวามีระบบฐานขอมูลงานวิจัย ควรเพ่ิมไฟลรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณใหครบทุกงานวิจัย 

 

ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบ 

 ในการนำเขาขอมูลจากระบบเดิมทีจ่ัดเก็บในรูปแบบไฟล Excel อาจจะมีความผิดพลาดของ

ขอมูลบางสวน ผูดูแลระบบจำเปนตองตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง ในสวนของขอมูลการนำงานวิจัยไปใช

ประโยชนยังขาดขอมูลสวนนี้อยูซ่ึงจำเปนตองนำไปประกอบสำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา  
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กิตติกรรมประกาศ 

 รายงานผลวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบจัดการฐานขอมูลงานวิจัยผานเว็บแอปพลิเคชัน ของ

มหาว ิทยาล ัยแม โจ-แพร   เฉล ิมพระเก ียรติ Web Application Development of Research 

Database Management System Maejo University - Phrae Campus ไดสำเร็จลุลวง โดยไดรับ

ทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบรายไดประจำป 2562 เพื ่อใชในการดำเนินงานของบุคลากรสังกัด

มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ ตลอดจนบุคลากรหลายทานไดกรุณาชวยเหลือใหขอมูลการ

จัดทำงานวิจัย ตลอดจนใหขอเสนอแนะ คำปรึกษา และกำลังใจ  

ผูวิจัยขอขอบคุณเจาหนาที่งานบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระ

เกียรติ ที่ไดใหคำปรึกษาในดานตาง ๆ และอำนวยความสะดวกในเรื่องขอมูลงานวิจัยเพื่อใชพัฒนา

ระบบ  ตลอดจนใหความเมตตาเสมอมา 

สุดทายนี้ ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาบทความชิ้นนี้จะเปนประโยชนตอผูที่สนใจทั้งนักศึกษา

และประชาชนตามสมควร 
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ระบบ  ตลอดจนใหความเมตตาเสมอมา 

สุดทายนี้ ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาบทความชิ้นนี้จะเปนประโยชนตอผูที่สนใจทั้งนักศึกษา

และประชาชนตามสมควร 
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