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บทบรรณาธิการ
สวัสดีครับผ่านไป 6 ปีแล้ว วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมฉบับนี้เป็นปีที่ 6 ฉบับที่ 2 จาก
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เทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรหรือหน่วยงานที่ตนเองทำ�งานเพื่อก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
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การพัฒนารูปเเบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพื่อการจัดการสิ่งเเวดลอมในประเทศไทย
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) เพื่อพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพื่อการจัดการสิ่ง
เเวดลอมในประเทศไทย 2) เพื่อประเมินรูป เเบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพื่อการจัดการสิ่ง
เเวดลอมในประเทศไทย กลุมตัว อย าง ประกอบดวยผูเชี่ย วชาญดานเทคโนโลยีส ารสนเทศ จํานวน 5 คน
ผูเชี่ย วชาญดานสิ่ งแวดล อม จํานวน 5 คน รวมผูเชี่ย วชาญทั้งหมด 10 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เป น
แบบสอบถาม ประเมินความเหมาะสมของการรูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพื่อการจัดการ
สิ่งเเวดลอมในประเทศไทย 4 องคประกอบ ไดแก ความเหมาะสมขององคประกอบหลัก การศึกษาเอกสาร
วงจรการพัฒนาระบบ รายงาน สถิติที่ใชในการวิจัย คือ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมิน
ประสิ ท ธิ ใช วิ ธี ท ดสอบแบบแบล ค บ็ อ ก (Black Box Testing) ผลการประเมิ น การพั ฒ นารู ป แบบระบบ
สารสนเทศภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 สรุปวา สามารถ นํารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักร
ชีวิตเพื่อการจัดการสิ่งเเวดลอมในประเทศไทยประยุกตติดตั้งการทํางานได
คําสําคัญ : รูปแบบระบบสารสนเทศ, การประเมินวัฐจักรชีวิต, สิ่งแวดลอม
บทนํา
กระแสป ญ หาสิ่ งแวดล อ มที่ เกิ ด ขึ้ น ของประเทศไทยในป จ จุ บั น จะเป น ป ญ หาโลกรอ นที่ มี ผ ลให
ผลิตภั ณฑมีการแขงขันมากในตลาดผูบริโภค ซึ่งหนวยงานภาคเอกชนสวนใหญพยายามเนนการผลิตให ได
คุณภาพครอบคลุมทุกดาน ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับกฎขอระเบียบที่ทางประเทศคูคาสําคัญ เชน กลุมประเทศ
สหภาพยุโรป ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา เปนตน ไดออกมาตรการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษี (Non-tariff Barriers)
มาเปนกําาแพงภาษีใหกับภาคอุตสาหกรรมที่ตองสงออกผลิตภัณฑกับประเทศดังกลาว หรือการใชกระดาษ
แกวกับ พลาสติกสําหรับใสเครื่องดื่ม ผลลัพธที่เกิดขึ้นจะไมไดเกิดจากความผิดพลาดในการทําการประเมิน
วัฐจักรชีวิตของผลิตภัณฑ แตเปนการมองกรอบที่ใชในการประเมินที่แตกตางกันออกไป ซึ่งจะเปนสิ่งจูงใจของ
การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ ดังนั้น การปรับเปลี่ยนมุมมองทางดานสิ่งแวดลอมใหม โดยไมเพียงแต
พิจารณามุงเนนไปที่กระบวนการเพียงอยางเดียว แตควรมองตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ เริ่มตั้งแตการ
ไดมาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การใชหรือบริโภคและการจัดการผลิตภัณฑหลังหมดอายุการใชงาน (ปญจป
พัชรภร บุญพรอม และเพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ, 2556) การนําระบบสารสนเทศประกอบกับการประเมินวัฏ
จักรชีวิต ของสิ่งแวดล อมเป น ทางเลือกหนึ่ งที่ส ามารถวิเคราะหและประเมิ น คาผลกระทบที่ ตอสิ่งแวดล อม
ตลอดจนชวงชีวิตของผลิตภัณฑ โดยเริ่มตั้งแตการสกัดวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนสง และการแจกจาย
การใชงานผลิตภัณฑ การนํากลับมาใชใหมหรือการแปรสภาพ และการจัดการเศษซากผลิตภัณฑที่หมดอายุ
หรื อ อาจกล า วได ว า ระบบสารสนเทศการประเมิ น วั ฐ จั ก รชี วิ ต จะสามารถพิ จ ารณาผลิ ต ภั ณ ฑ นั้ น ๆ
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ตั้งแตเกิด จนตาย (Cradle to Grave) โดยมีการระบุถึงปริมาณ พลังงาน และวัสดุทั้งหมดที่ใชรวมถึงของเสีย
ที่ปลอยลงสูสิ่งแวดลอมภายใตขอบเขตที่กําหนด ดังนั้น เพื่อใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ผูวิจัยจึง
มีความสนใจพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพื่อการจัดการสิ่งเเวดลอมในประเทศไทย
เพื่อใหการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพื่อการจัดการสิ่งเเวดลอมในประเทศไทย
2. เพื่อประเมินรูปเเบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพื่อการจัดการสิ่งเเวดลอมในประเทศไทย
สมมุติฐานการวิจัย
รูปแบบระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินวัฏจักรชีวิตสิ่งเเวดลอมในประเทศไทยมีผลการประเมิน
ความเหมาะสมในระดับมาก
ขอบเขตการศึกษา
1. ประชากร
ประชากร ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยัสารสนเทศ 5 ทาน ดานสิ่งแวดลอม จํานวน 5
ทาน รวมผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 10 ทาน ประเมินความคิดเห็นของรูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักร
ชีวิตเพือ่ การจัดการสิ่งเเวดลอมในประเทศไทย
ตั ว แปรต น คื อ การพั ฒ นารู ป แบบระบบสารสนเทศเพื่ อการประเมิ น วัฐ จัก รชีวิต การจัด การสิ่ ง
เเวดลอมในประเทศไทย
ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินรูปแบบระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินวัฐจักรชีวิตการจัดการสิ่ง
เเวดลอมในประเทศไทย
วิธีการดําเนินการศึกษาวิจัย
การดําเนินงานวิจัยออกเปน 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของของการประเมินวัฐจักรชีวิตการจัดการ
สิ่งเเวดลอม
2. กําหนดกรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินวัฐจักรชีวิตการจัดการสิ่ง
เเวดลอมในประเทศไทย
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3. ออกแบบ และสรางรูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพื่อการจัดการสิ่งเเวดลอมใน
ประเทศไทย
4. กํ า หนดกลุ ม ผู เชี่ ย วชาญ โดยผู วิ จัย กํ าหนดกลุ ม ผูเชี่ย วชาญดั งนี้ เป น ผูมี ค วามรูดานเทดโนโลยี
สารสนเทศ และผูเชี่ยวชาญสิ่งแวดลอม จบการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีประสบการณทํางานมากกวา 2
ป
5. สรางแบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของการพัฒ นารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมิน
วัฐจักรชีวิตเพื่อการจัดการสิ่งเเวดลอมในประเทศไทยในดานความเหมาะสมตาง ๆ ดังนี้ 1 ) ความเหมาะสม
ขององคประกอบหลัก 2) ความเหมาะสมของการศึกษาเอกสาร 3) ความเหมาะสมของทฤษฏีวงจรการพัฒนา
ระบ.4) รายงาน
6. เก็บรวบรวมขอมูล
รวบรวมขอมูลดวยแบบประเมินที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นนําไปใช ผูเชี่ยวชาญ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 5 ทาน ดานสิ่งแวดลอม จํานวน 5 ทาน รวมผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 10 ทาน เพื่อประเมินความเหมาะสม
ของการพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินวัฐจักรชีวิตการจัดการสิ่งเเวดลอมในประเทศไทย 4
องคประกอบ ไดแก ความเหมาะสมขององคประกอบหลัก การศึกษาเอกสาร ความเหมาะสมของทฤษฏีวงจร
รายงาน และพิจารณาความเหมาะสมของการพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินวัฐจักรชีวิตเพื่อ
การจัดการสิ่งเเวดลอมในประเทศไทย
7. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
วิเคราะหขอมูลของการพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพื่อการจัดการสิ่ง
เเวดลอมในประเทศไทย โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังนี้
7.1 สรางแบบประเมินความเหมาะสมของผลการประเมินการพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการ
ประเมินวัฐจักรชีวิตเพื่อการจัดการสิ่งเเวดลอมในประเทศไทย โดยกําหนดน้ําหนักคะแนนมาตราสวนประมาณ
คา (rating Scale) 5 ระดับ ตามความเหมาะสมขององคประกอบของแบบจําลอง ไดแก ความเหมาะสมของ
องคประกอบหลัก การศึกษาเอกสาร ความเหมาะสมของทฤษฏีวงจร รายงาน ดังนี้ มากที่สุด มาก ปานกลาง
นอย และนอยที่สุด 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 เหมาะสมระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ตามลําดับ
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถอธิบายไดในภาพที่ 1 แสดงรายละเอียดของแตละองคประกอบ ดังนี้
การศึกษาเอกสาร
- การพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศ
- สิ่งแวดลอม

ว ง จ ร ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
สารสนเทศการประเมินวัฐจักร
ชี วิ ต เพื่ อ การจั ด การ สิ่ งเเว
ดลอมในประเทศไทย
- การกําหนดปญหา
- การวิเคราะห
- การออกแบบ
- การพัฒนา
- การทดสอบ
- การใชงานจริง
- การบํารุงรักษาและการตอ

รายงาน
- ก า ร อ อ ก แ บ บ /พั ฒ น า
ปรับปรุงผลิตภัณฑ
- การวางแผนกลยุ ท ธิ์ เ พื่ อ
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ท่ี เป น มิ ต ร
กับสิ่งแวดลอม
- การกํ า หนดนโยบายด า น
สิ่งแวดลอม
- การประชาสั ม พั นธ ด า น
การตลาดสิ่งแวดลอม
- ฉลากสิ่งแวดลอม

ยอด
ภาพที่ 1 การพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพื่อการจัดการสิ่งเเวดลอมใน
ประเทศไทย
การวิเคราะห ศึกษาเอกสารเกี่ยของกับสิ่งแวดลอม การพัฒนาระบบสารสนเทศ แลวทําการออกแบบ
และพัฒนาระบบฐานขอมูลโดยกําหนดเปาหมาย และขอบเขตของการศึกษา (Goal and Scope definition)
การวิ เคราะห เพื่ อ ทํ าบั ญ ชี ร ายการสิ่ งแวดล อม (Inventory analysis) การประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล อ ม
(Impact assessment) การแปลผล และปรับ ปรุงผลิตภัณ ฑ (Interpretation) ดวยทฤษฎีวงจรการพัฒ นา
ระบบบ ไดแก การกําหนดปญหา การวิเคราะห การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ การใชงานจริง การ
บํารุงรักษา และการต อยอดจะไดระบบสารสนเทศการประเมิน วัฐจักรชีวิตเพื่อการจัดการสิ่งเเวดลอมใน
ประเทศไทย
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ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินการพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพื่อการจัดการ
สิ่งเเวดลอมในประเทศไทย
ลําดับ รายยการประเมิน
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความเหมาะสม
1
องคประกอบหลัก
3.77
0.45
มาก
2
การศึกษาเอกสาร
3.70
0.42
มาก
3
ทฤษฏีวงจรการพัฒนา
3.62
0.82
มาก
ระบบ
4
รายงาน
3.62
0.55
มาก
ผลรวม
3.67
0.56
มาก
ตารางที่ 1 ผูเชี่ยวชาญพบวาการพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพื่อการจัดการสิ่ง
เเวดลอมในประเทศไทยมีความเหมาะสมในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.67 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ
0.56 หมายความวารูปแบบมีความเหมาะสามารถประยุกตติดตั้งทํางานไดจริง
สรุ ป ผลกํ า รวิ จั ย การพั ฒ นารู ป แบบระบบสารสนเทศการประเมิ น วัฐ จั ก รชี วิต เพื่ อ การจั ด การสิ่ ง
เเวดลอมในประเทศไทยอธิบายได ดังนี้
1. ผลกํารทดสอบดานความเหมาะสมขององคประกอบหลักของการพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศ
การประเมินวัฐจักรชีวิตเพื่อการจัดการสิ่งเเวดลอมในประเทศไทยอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย เทากับ 3.67 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 4.50
2. การศึกษาเอกสารของการพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพื่อการจัดการ
สิ่งเเวดลอมในประเทศไทยอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย เทากับ 3.70 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.42
3. ทฤษฏีวงจรการพัฒนาระบบของการพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพื่อ
การจัดการสิ่งเเวดลอมในประเทศไทยอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย เทากับ 3.62 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ
0.82
4. รายงานการการพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพื่อการจัดการสิ่งเเวดลอม
ในประเทศไทยอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย เทากับ 3.62 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.55
สรุปผลภาพรวมขององคประกอบทั้งหมดอยูในระดับมากที่สุดมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.67 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทากับ 0.56 สรุปวาสามารถนํารูปแบบพัฒนาระบบสารสนเทศได
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อภิปรายผลการศึกษา
ผลการวิจั ย พบว าการพั ฒ นารูป แบบระบบสารสนเทศการประเมิน วัฐ จักรชีวิตเพื่อการจัดการสิ่ง
เเวดลอมในประเทศไทย พบวาอยูในระดับมาก ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสิ่งแวดลอม ผูวิจัยไดดําเนินการอยางมีระเบียบวิจัยเปนขั้นตอนกระบวนกวนการอยู 2 ขั้นตอน ไดแก (1)
เพื่อพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพื่อการจัดการสิ่งเเวดลอมในประเทศไทย(2) เพื่อ
ประเมิ น รู ป เเบบระบบสารสนเทศการประเมิ น วั ฐ จั ก รชี วิ ต เพื่ อ การจั ด การสิ่ ง เเวดล อ มในประเทศไทย มี
สอดคลองกับงานวิจัยของ (อรรถพล จันทรสมุด,2560,2561,2562; Sudarat Srima Panita Wannapiroon
& Prachyanun Nilsook,2015; Sudarat Srima & Panita Wannapiroon,2013)ที่ กล า วถึ ง การพั ฒ น า
รูปแบบระบบสารสนเทศ
ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาครั้งตอไป
ควรพัฒนาระบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพื่อการจัดการสิ่งเเวดลอมในประเทศไทย
เพื่อพัฒนารูปแบบใหมีประสิทธิภาพ
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กรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพื่อการจัดการศึกษาในโซอุปทานตามมาตรฐานอาชีพของไทยสําหรับ
อาชีวศึกษา
Smart Business Concept for Educational Management in supply chain according to
Career standards on Thailand Qualifications Framework
for Vocational Education
อรรถพล จันทรสมุด
สํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
Artaphon Chansamut
Dean office Faculty of home Economic Technology
Rajamangala university of Technology Krungthep
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
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค 1) เพื่ อ สั งเคราะห ก รอบแนวคิ ด ธุ ร กิ จ อั จ ริ ย ะเพื่ อ การจั ด การศึ ก ษาใน
โซอุปทานตามมาตรฐานอาชีพของไทยสําหรับอาชีวศึกษา 2) เพื่อประเมินกรอบแนวคิดกรอบแนวคิดธุรกิจ
อัจริยะเพื่อการจัดการศึกษาในโซอุปทานตามมาตรฐานอาชีพของไทยสําหรับอาชีวศึกษา กลุมตัวอยาง คือ
ผูเชี่ยวชาญ ดานหวงโซอุปทาน จํานวน 5 ทาน ผูเชี่ยวชาญ ดานหลักสูตร จํานวน 2 ทาน และผูเชี่ยวชาญ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 3 ทาน รวมผูเชี่ยวชาญทั้งหมด จํานวน 10 ทาน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
คือ แบบสอบถาม สถิ ติที่ใชในการวิจัย คื อ คาเฉลี่ยเลขคณิ ต และสวนเบี่ย งเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา
พบว า กรอบแนวคิ ด ธุร กิ จ อั จ ริย ะเพื่ อ การจัดการศึกษาในโซ อุป ทานตามมาตรฐานอาชีพ ของไทยสํ าหรับ
อาชีวศึกษา มีองคประกอบหลัก 4 องคประกอบ ไดแก ผูสงมอบ ผูผลิต ลูกคาทางการศึกษา และผูบริโภคผล
การประเมินกรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพื่อการจัดการศึกษาในโซอุปทานตามมาตรฐานอาชีพของไทยสําหรับ
อาชีวศึกษามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยรวม เทากับ 3.54 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.52 หมายความวา กรอบแนวคิดอาจจะสามารถพัฒนาธุรกิจอัจริยะได
คําสําคัญ : การสังเคราะหกรอบแนวคิด, ธุรกิจอัจริยะ, การจัดการศึกษาในโซอุปทานตามมาตรฐานอาชีพของ
ไทยสําหรับอาชีวศึกษา
บทนํา
ในยุคของกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) รัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญที่จะตองปรับตัวใหมีขีด
ความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศไดในทุกดานโดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษา จําเปนอยางยิ่งที่
จะตองมีการพัฒ นาคุณภาพของประชาชนของประเทศโดยที่รัฐบาลตั้งนโยบายไววา [1] “จะพัฒ นาคนใน
ฐานะที่ คนเป นทรัพยากรเป นศูน ยกลางในการพัฒ นาทุกอยาง มีการปฏิ รูป การศึกษาทั้งระบบ มีการขยาย
การศึกษา และปรับเปลี่ยนโครงสรางการจัดการศึกษาออกไปมีการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษา ไปยัง
สวนภูมิภาคเพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางทั่วถึง” รวมถึงจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
เพื่อสนองความตองการของการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐและของผูที่จะศึกษาตอไป ประกอบกับมี
ปจจัยในการที่จะพัฒ นาการศึกษาของประเทศเนื่องจากนานาประเทศไดพัฒ นาประเทศของตนใหกาวไวมี
อํานาจในการแขงขันโดยพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหเปนผูมีความรูมีทักษะสามารถเพื่อสรางผลผลิต ตลอดจน
คุณภาพของผลผลิต ทางดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการศึกษา ปจจุบันขอมูลการดําเนินงานในอดีต
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การบริหารจัดการ การผลิตบัณฑิต ยังไมมีการเชื่อมโยงขอมูลระหวางผูเกี่ยวของใน
โซอุปทาน จึงควรมีการวางแผนใหครอบคลุมถึงโซโลจิสติกส การนําระบบหวงโซอุป ทาน (Supply Chain
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Management) มาพั ฒ นาจะช ว ยให ก ารไหลของข อ มู ล ทุ ก ฝ าย สะดวก รวดเร็ว ถู ก ต อ ง แม น ยํา รวมถึ ง
สามารถวิเคราะหรายงานผลไดหลายรูปแบบ เชน รายงานจากการสอบถามที่ไมไดมีการคาดการณไวกอนการ
ประมวลผลเชิงวิเคราะหแบบออนไลนโดยวิเคราะหขอมูลจากคลังขอมูล การวิเคราะหขอมูลหลายมิติ ชวย
พยากรณเหตุการณจํานวนนักศึกษา บุคลากรได รวมถึงสามารถวิเคราะหความเสี่ยงของการบริหารจัดการของ
อาชี ว ศึ ก ษาได ห ลายรู ป แบบส ง ผลการเพิ่ ม มู ล ค า ให กั บ ลู ก ค า จะเป น การเพิ่ ม ความสามารถแข ง ขั น กั บ
ประเทศอื่นได ประเทศไทยเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลกจึงจําเปนตองเรงพัฒนาการศึกษา ใหประชาชนไดมี
โอกาสศึกษามีศักยภาพในตนเอง รัฐบาลจึงใหนโยบายความสําคัญไววา “การสรางเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพบน
พื้นฐานความรูและสรางปจจัยสภาพแวดลอม จะตองสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตสินคา
และบริการในภูมิภาคพื้นฐานแนวคิดสรางสรรค และสรางนวัตกรรม รวมทั้งตอยอดองคความรูใหสามารถ
สนับสนุนการสรางมูลคาในการปรับโครงสรางภาคการผลิตและการบริการทุกขั้นตอนตลอดหวงโซอุปทาน
เพื่อใหเศรษฐกิจสรางสรรคการนําระบบหวงโซอุปทาน จะเปนทางเลือกที่จะสามารถเชื่อมโยงไปสูภูมิภาค จาก
นโยบายนี้ นํ า ไปสู แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (Artaphon Chansamut, Pallop
Piriyasurawong,2014) ผูวิจัยไดใหความสําคัญในการจัดหลักสูตรเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมื องและสั งคม ในสวนของภาคธุรกิจและการศึกษาไดกาวไปสู ระบบห วงโซอุป ทาน จึงได
สังเคราะหกรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพื่อการจัดการศึกษาในโซอุปทานตามมาตรฐานอาชีพของไทยสําหรับ
อาชีวศึกษามาใชเพิ่มมูลคา (Value Chain) แกสถานประกอบการ และสถาบันการศึกษา สรางความพึงพอใจ
ใหกับผูบริโภค
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อสังเคราะหกรอบเเนวคิดธุรกิจอัจริยะเพื่อการจัดการศึกษาในโซอุปทานตามมาตรฐานอาชีพ
ของไทยสําหรับอาชีวศึกษา
2. เพื่ อ ประเมิ น กรอบแนวคิ ด กรอบแนวคิ ด ธุ ร กิ จ อั จ ริย ะเพื่ อ การจั ด การศึ ก ษาในโซ อุ ป ทานตาม
มาตรฐานอาชีพของไทยสําหรับอาชีวศึกษา
สมมุติฐานการวิจัย
ผลการประเมิ น กรอบแนวคิ ด กรอบแนวคิ ด ธุร กิ จ อั จ ริย ะเพื่ อ การจัด การศึ ก ษาในโซ อุ ป ทานตาม
มาตรฐานอาชีพของไทยสําหรับอาชีวศึกษาอยูในระดับเหมาะสมมาก
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ขอบเขตการศึกษา
1. ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูเชี่ยวชาญ หวงโซอุปทาน จํานวน 5 ทาน หลักสูตร จํานวน 2 ทาน
และเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 3 ทาน ประเมินความคิดเห็นของกรอบแนวคิดกรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะ
เพื่อการจัดการศึกษาในโซอุปทานตามมาตรฐานอาชีพของไทยสําหรับอาชีวศึกษา
ตั ว แปรต น คื อ กรอบแนวคิ ด กรอบแนวคิ ด ธุ ร กิ จ อั จ ริย ะเพื่ อ การจั ด การศึ ก ษาในโซ อุ ป ทานตาม
มาตรฐานอาชีพของไทยสําหรับอาชีวศึกษา
ตั วแปรตาม คื อ ผลการประเมิ น กรอบแนวคิ ด กรอบแนวคิ ด ธุรกิจ อัจ ริย ะเพื่ อการจัดการศึกษาใน
โซอุปทานตามมาตรฐานอาชีพของไทยสําหรับอาชีวศึกษา
วิธีการดําเนินการศึกษาวิจัย
การดําเนินงานวิจัยออกเปน 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของของการประเมินวัฐจักรชีวิตเพื่อการ
จัดการสิ่งเเวดลอม
2. รางกรอบแนวคิดกรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพื่อการจัดการศึกษาในโซอุปทานตามมาตรฐานอาชีพ
ของไทยสําหรับอาชีวศึกษา
3. สังเคราะหเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับหวงโซอุปทานและหลักสูตร ตามมาตรฐานอาชีพ
ของไทยสําหรับอาชีวศึกษา
4. กําหนดกลุมผูเชี่ยวชาญ โดยผูวิจัยกําหนดกลุมผูเชี่ยวชาญ ดังนี้ เปนผูมีความรูดานหวงโซอุปทาน
หลักสูตร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. สร า งแบบสอบถามประเมิ น ความเหมาะสมของกรอบแนวคิ ด แบ ง เป น องค ป ระกอบหลั ก
องคประกอบยอยผูสงมอบ องคประกอบยอยผูผลิต องคประกอบยอยของลูกคา องคประกอบยอยผูบริโภค
6. เก็บรวบรวมขอมูล
7. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
วิเคราะหขอมูลของการพัฒนารูปแบบฐานขอมูลเพื่อการประเมินวัฐจักรชีวิตเพื่อการจัดการ
สิ่งเเวดลอมในประเทศไทย โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังนี้
7.1 สรางแบบประเมินความเหมาะสมของผลการประเมินการพัฒนารูปแบบฐานขอมูลเพื่อ
การประเมินวัฐจักรชีวิตเพื่อการจัดการสิ่งเเวดลอมในประเทศไทย โดยกําหนดน้ําหนักคะแนนมาตราสวน
ประมาณค า (rating Scale ) 5 ระดั บ ตามความเหมาะสมขององค ป ระกอบของแบบจํ า ลอง ได แ ก
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ความเหมาะสมขององคประกอบหลัก การศึกษาเอกสาร ความเหมาะสมของทฤษฏีวงจรรายงาน ดังนี้ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ใหคะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 คะแนน ตามลําดับ
7.2 กํ าหนดเกณฑ แปลผลคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑแปลผลคาเฉลี่ย 4.51-5.00, 3.51-4.50,
2.51-3.50, 1.51-2.50 และ 0.00-1.50 หมายถึง เหมาะสมระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด
ตามลําดับ
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถอธิบายไดในภาพที่ 1 แสดงรายละเอียดของแตละองคประกอบ ดังนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด ธุรกิจอัจริยะเพื่อการจัดการศึก ษาในโซอุปทานตามมาตรฐานอาชี พของไทย
สําหรับอาชีวศึกษา
1. องคประกอบของผูสงมอบ (Suppliers)
ผูสงมอบ หมายถึง ผู ที่ส งวั ตถุ ดิบ ใหกับ ผูผ ลิต ชน นั กเรีย นที่สําเร็จ การศึกษาจากวิท ยาลัย หรือ
นักเรียนที่ไดโควตาพิเศษ นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาในกลุมนี้จะไปสมัครเขาศึกษาที่มหาวิทยาลัย โดยสมัคร
เรียนผานระบบธุรกิจอัจริยะ สามารถประมวลผล จัดเก็บขอมูลไดเปนระบบ เปนตน
2. องคประกอบของผูผลิต (Manufacture)
มหาวิทยาลัยผูผลิต หมายถึง ผูที่ทําหนาที่ในการพัฒนาการเรียนรู และประเมินผลนักศึกษาที่สมัคร
เขาศึกษาตอในสถานศึกษา เมื่อสําเร็จการศึกษา 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 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา หรือหรือวัสดุสําเร็จรูป เปนตน
4. องคประกอบของผูบริโภค (Consumer)
ผูบริโภค หมายถึง กิจกรรมปลายทางของหวงโซอุปทาน เปนจุดที่สินคาจะถูกใช เพื่อสรางประโยชน
ใหกับประเทศ ไดแก ผูประกอบการ เปนสวนหนึ่งของสังคม ทายสุดจะเพิ่มมูลคาของหวงโซอุปทานดวยการ
ผลิตนักศึกษาสําเร็จการศึกษาใหมีคุณภาพ
ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินกรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพื่อการจัดการศึกษาในโซอุปทานตามมาตรฐาน
อาชีพของไทยสําหรับอาชีวศึกษา
ลําดับ รายยการประเมิน
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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
ตารางที่ 1 ผูเชี่ยวชาญพบวากรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพื่อการจัดการศึกษาในโซอุปทานตามมาตรฐานอาชีพ
ของไทยสําหรับอาชีวศึกษามีความเหมาะสมในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.54 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ
0.92 หมายความวารูปแบบมีความเหมาะสามารถประยุกตติดตั้งทํางานไดจริง
สรุป ผลการวิจัยกรอบแนวคิดธุรกิจอั จริยะเพื่อการจัดการศึกษาในโซอุป ทานตามมาตรฐานอาชีพของไทย
สําหรับอาชีวศึกษาในประเทศไทยอธิบายได ดังนี้
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1. ผลการทดสอบดานความเหมาะสมขององคประกอบหลักของกรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพื่อการจัด
การศึกษาในโซอุปทานตามมาตรฐานอาชีพของไทยสําหรับอาชีวศึกษาอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย เทากับ 3.58
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.79 เนื่องจากมีองคประกอบหลักครบในหวงโซอุปทานการศึกษา
2. ความเหมาะสมขององคประกอบยอยของผูสงมอบของกรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพื่อการจัดการศึกษา
ในโซ อุ ป ทานตามมาตรฐานอาชี พ ของไทยสํ า หรั บ อาชี ว ศึ ก ษาอยู ในระดั บ มาก ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 3.54
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.63 เนื่องจากมีองคประกอบยอยของผูสงมอบครบถวน
3. ความเหมาะสมขององคประกอบยอยของผูผลิตของกรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพื่อการจัดการศึกษาใน
โซ อุ ป ทานตามมาตรฐานอาชี พ ของไทยสํ า หรั บ อาชี ว ศึ ก ษาอยู ใ นระดั บ มาก ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 3.59
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.65 เนื่องจากมีองคประกอบยอยของผูสงผลิตของระดับชั้นการตัดสินใจของ
หวงโซอุปทานการศึกษา
4. ความเหมาะสมขององคประกอบยอยของลูกคาของกรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพื่อการจัดการศึกษาใน
โซ อุ ป ทานตามมาตรฐานอาชี พ ของไทยสํ า หรั บ อาชี ว ศึ ก ษาอยู ใ นระดั บ มาก ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 3.50
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.72 เนื่องจากมีองคประกอบยอยของลูกคาเปนสวนที่ผูใชบริการโดยตรง
5. ความเหมาะสมขององคประกอบยอยของผูบริโภคของกรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพื่อการจัดการศึกษา
ในโซอุปทานตามมาตรฐานอาชีพของไทยสําหรับอาชีวศึกษา ไดคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท ากั บ 0.83 สามารถแปลความหมายได ว าอยูในเกณฑ ดี เนื่ องจากมีองคป ระกอบย อยของผู บ ริโภคเป น
กิจกรรมปลายทางของหวงโซอปุ ทานที่จะสงไปสูสังคม
สรุปผลภาพรวมขององคประกอบทั้งหมดอยูใ นระดับมากที่สุดมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.54 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทากับ 0.92 สรุปวาสามารถนํากรอบแนวคิดพัฒนาระบบอัจริยะได
อภิปรายผลการศึกษา
ผลการวิจัย พบวากรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพื่อการจัดการศึกษาในโซอุปทานตามมาตรฐานอาชีพ
ของไทยสําหรับอาชีวศึกษาพบวาอยูในระดับมาก ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และหลักสูตรโซอุปทาน ผูวิจัยไดดําเนินการอยางมีระเบียบวิจัยเปนขั้นตอนกระบวนกวนการอยู 2 ขั้นตอน
ไดแก (1) เพื่อสังเคราะหกรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพื่อการจัดการศึกษาในโซอุปทานตามมาตรฐานอาชีพของ
ไทยสํ าหรั บ อาชี ว ศึ กษา 2) เพื่ อประเมิ น กรอบแนวคิ ดกรอบแนวคิ ดธุรกิ จ อัจ ริย ะเพื่ อการจั ดการศึกษาใน
โซ อุ ป ทานตามมาตรฐานอาชี พ ของไทยสํ า หรั บ อาชี ว ศึ ก ษา มี ส อดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ (อรรถพล
จัน ทรส มุด, 2561, 2562, 2559; Sahay B.S. &Ranja Jayanthi n ,2009; Amy Roach Partridge ;2103;
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Artaphon Chansamut,&Pallop Piriyasurawong, 2104;เอกชั ย เนาวนิ ช และณมน จี รังสุ ว รรณ, 2560)
ที่กลาวถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาครั้งตอไป
ควรพัฒนาระบบธุรกิจอัจริยะพัฒนากรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพื่อการจัดการศึกษาในโซอุปทานตาม
มาตรฐานอาชีพของไทยสําหรับอาชีวศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
เอกสารอางอิง
อรรถพล จันทรสมุด. (2561). แบบจําลองระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานสอนสําหรับอาจารยใน
สถาบันอุดมศึกษา. วารสารแมโจเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปที่ 4 ฉบับที่ 1.
อรรถพล จันทรสมุด. (2562). การพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการบริหารหวงโซอุปทานอุตสาหกรรม
ผลิตสินคาฮาลาลของไทย. วารสารแมโจเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปที่ 5 ฉบับที่ 1.
อรรถพล จันทรสมุด. (2559). กรอบแนวคิดการวางแผนจัดการทรัพยากรดวยธุรกิจอัจริยะใน
สถาบันอุดมศึกษา. วารสารสังคมศาตร ปที่ 5 ฉบับที่ 1.
เอกชัย เนาวนิช และณมน จีรังสุวรรณ. 2560. การพัฒนาระบบธุรกิจอัจริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
ผูบริหาร ในการกาวสูอาชีพอยางสากลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล.
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปที่ 6 ฉบับที่ 1.
Amy Roach Partridge. (2013). Business Intelligence in the Supply Chain. [Accessed: 1
November 2020]. Available: https://www.inboundlogistics.com/cms/article/businessintelligence-in-the- supply-chain.
Artaphon Chansamut, Pallop Piriyasurawong. (2014). Conceptual framework of SCM-IS for
Curriculum management based on Thailand Qualifications Framework for Higher
Education. International Journal of Managing Value and Supply Chains (IJMVSC) Vol.5,
No4,:33-45.
Sahay B.S. and Ranjan Jayanthi R. (2009). Real time business intelligence in supply chain
Analytics. [Accessed: 1 November 2020]. Available: http://im1.im.tku.edu.tw
/~cjou/bi2009/4.pdf.

16

วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

Received: 14 ก.ค. 2564

Revised: 11 ส.ค. 2564

Accepted: 19 ส.ค. 2564

ประสิทธิภาพการใชระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับระบบเกษตรนาแปลงใหญ
ของเกษตรกรผูปลูกขาวในเขตภาคเหนือตอนบน
The Performance by using 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
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับ
ระบบเกษตรนาแปลงใหญ ข องเกษตรกรผู ป ลู ก ข า วในเขตภาคเหนื อ ตอนบน 2) ความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
คุณลักษณะและประสิทธิภาพการใชสารสนเทศของระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับระบบเกษตรนาแปลง
ใหญของเกษตรกรผูปลูกขาวในเขตภาคเหนือตอนบน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจาหนาที่และ
นักวิชาการเกษตร ผูเชี่ยวชาญดานระบบงานคอมพิวเตอร เกษตรกร นักศึกษา สาขาพืชไร คณะผลิตกรรมการ
เกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ และผูสนใจทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับระบบเกษตรนาแปลงใหญ จํานวน 80 ตัวอยาง
โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษา วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนนักศึกษาหลักสูตรพืชไร มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรี และผู ป ระเมิ น ส ว นใหญ มี ป ระสบการณ ทํ างาน 10 ป ขึ้ น ไป คุณ ลัก ษณะและประสิ ท ธิภ าพของระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจสําหรับระบบเกษตรนาแปลงใหญของเกษตรกรผูปลูกขาวในเขตภาคเหนือตอนบน โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก คิดเปนคาเฉลี่ย 4.18 และประโยชนที่ทานไดรับจากการเขาใชบริการในครั้งนี้ ใน
ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยคือ 4.28
คําสําคัญ: ระบบเกษตรนาแปลงใหญ, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ, ประสิทธิภาพของระบบสนับสนุน
การตัดสินใจสําหรับระบบเกษตรนาแปลงใหญ
1. บทนํา
ขาวเปนสินคาเกษตรที่มีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจประเทศ เนื่องจากสามารถสรางรายไดเขา
ประเทศมูลคามหาศาลเปนเวลาตอเนื่องจากอดีตจนถึงปจจุบัน โดยประเทศไทยถือเปนผูผลิตขาวรายใหญเปน
อันดับที่ 6 ของโลก เห็นไดจากปริมาณผลผลิตขาวเปลือกของไทยโดยเฉลี่ยอยูที่ 30 – 31 ลานตันตอป หรือ
ประมาณ 20 ลานตันขาวสารตอป ซึ่งผลผลิตรอยละ 55 ถูกใชสําหรับบริโภคในประเทศ ที่เหลือจึงสงออกไป
ยังตลาดตางประเทศ ที่ผานมาประเทศไทยสามารถสงออกขาวเปนอันดับหนึ่งของโลกมาโดยตลอด คือ มี
ปริมาณเฉลี่ยปละ 8-9 ลานตันขาวสาร จากปริมาณคาขาวโลกเฉลี่ยปละ 27 ลานตันขาวสาร แตดวยการ
แขงขันที่รุนแรงในตลาดสงออกขาวทําใหประเทศไทยตกอันดับมาอยูที่ 3 ในป พ.ศ.2555 โดยมีคูแขงที่สําคัญ
คื อ ประเทศเวี ย ดนาม และอิ น เดี ย เนื่ อ งจากต น ทุ น การผลิ ต ข า วของประเทศคู แ ข งต่ํ า กว าประเทศไทย
คอนขางมาก (มนตรี สิงหะวาระ, 2562)
ระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ เปนการดําเนินงานซึ่งเนนการรวมกลุมของเกษตรกรราย
ยอย ที่อยูบริเวณพื้นที่ใกลเคียงกันที่พรอมจะพัฒนาการผลิตและการตลาดรวมกันตลอดหวงโซอุปทาน โดย
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วางระบบ การผลิตและการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน เพื่อประหยัดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต โดยเนนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาด ตามนโยบายการตลาดนําการผลิต นําไปสูการ
จัดการสินคาเกษตร สูสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทาน สรางเสถียรภาพของราคาสินคาเกษตรไดอยางมั่นคง
ในอนาคต ตามแผนปฏิรูปการเกษตร โดยเกษตรกรยังคงเปนเจาของพื้นที่และรวมกันดําเนินการบริหารจัดการ
การผลิต ทั้งนี้ การกําหนดพื้นที่เปาหมายของเกษตรแปลงใหญ ดําเนินการในพื้นที่ตาง ๆ เชน พื้นที่ในเขต
ชลประทาน พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ในเขตสหกรณนิคมและพื้นที่เกษตรทั่วไป โดยเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ
จะรวมกันกําหนดเปาหมายการผลิต การถายทอดเทคโนโลยี การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุกขั้นตอน จนถึง
การเชื่อมโยงตลาดกับภาคเอกชน แบบประชารัฐ ทั้งนี้ การปรับระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ โดยการ
นําหลักเกษตรสมัยใหมรวมกับการเชื่อมโยงตลาด จะกอใหเกิดความรวมมือในการผลิต โดยเกษตรกรหรือ
องคกรเกษตรกรในพื้นที่ที่มีการดําเนินกิจกรรมที่ใกลเคียงกัน หรือมีพื้นที่ติดตอกันทําใหเกิดขนาดเศรษฐกิจที่
ใหญขึ้น (Economy of Scale) เกษตรกรเปนศูนยกลางในการดําเนินงาน ผลักดันใหเกษตรกรรวมกลุมในการ
ผลิต เพื่อรวมกันจัดหาปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดี ราคาถูก และการใชเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม เชน
เครื่องจักรกลการเกษตร (Motor Pool) เพื่อลดตนทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตลอดจนการ
จัด การดานการตลาด ชวยพัฒ นาเกษตรกรใหมีคุณ ภาพชีวิตดีขึ้น มีการพัฒ นาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพสูการ
พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรตามความตองการตลาด (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2563)
ป จ จุ บั น เทคโนโลยี เป น สิ่ งที่ สํ า คั ญ มาก เนื่ อ งจากได มี ก ารพั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารและ
โทรคมนาคมอยางรวดเร็วและตอเนื่อง สงผลใหสามารถติดตอสื่อสารระหวางกันไดสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น
โดยเฉพาะการติ ดตอสื่อสารผานเครือขายอิน เทอรเน็ต (รัตนา ลีรุงนาวารัตน , 2560) และการประยุกตใช
ระบบสารสนเทศที่ผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานของพนักงานเจาหนาที่ เพื่อใหเกิดบริการ
แกประชาชนไดอยางรวดเร็ว สามารถเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับการทํางานไดครบถวน บันทึกขอมูลเอาไวอยาง
เป นระบบ เพื่อใหผูปฏิบัติงานนําขอมูลมาใชในการทํางานไดสะดวก และมีการนําขอมูลมาประมวลเป น
สารสนเทศเพื่อใหผูบริหารใชในการตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว (ครรชิต มาลัยวงศ, 2544) ทําใหสามารถนํามาใช
ในการพยากรณผลผลิตและลดตนทุนการผลิตได
ดังนั้น ผูวิจัยจึงตัดสินใจประเมินประสิทธิภาพผลการใชระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับระบบ
เกษตรนาแปลงใหญ ของเกษตรกรผูป ลูกขาวในเขตภาคเหนือตอนบน ที่ มีรูป แบบการเขาถึงฐานขอมูล ที่มี
ประสิทธิภ าพและศักยภาพที่จ ะสามารถนําไปใชป ระโยชนตอไดมากขึ้น มีการแสดงขอมูล คือ ราคาตลาด
ผลผลิต ตนทุนการผลิตขาว การเก็บเกี่ยว ปจจัยการผลิต เทคนิควิธีการเพาะปลูก แหลงทรัพยากรในชุมชน
การใชประโยชนจากที่ดิน เปนตน เพื่อเปนขอมูลที่ชวยสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับสถานการณการเพาะปลูก
การตลาด และการใชเทคโนโลยี ของการปลูกขาวในปจจุบันตอไป
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2. วัตถุประสงคของการดําเนินการ
1. เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลผลการใชระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับระบบเกษตรนาแปลงใหญ
ของเกษตรกรผูปลูกขาวในเขตภาคเหนือตอนบน
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใชระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับระบบเกษตรนาแปลงใหญของ
เกษตรกรผูปลูกขาวในเขตภาคเหนือตอนบน
3. ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะกับประสิทธิภาพของระบบสนับสนุน
การตัดสินใจสําหรับระบบเกษตรนาแปลงใหญของเกษตรกรผูป ลูกขาวในเขตภาคเหนือตอนบน โดยมีขอบเขต
การวิจัย ดังนี้
1. ขอบเขตด านประชากรและกลุมตัวอยาง : ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ เจาหน าที่ และ
นักวิชาการเกษตร ผูเชี่ยวชาญดานระบบงานคอมพิวเตอร เกษตรกร นักศึกษา สาขาพืชไร คณะผลิตกรรมการ
เกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ และผูสนใจทั่วไปที่สนใจเกีย่ วกับระบบเกษตรนาแปลงใหญ กลุมตัวอยางใชสูตรของ
Taro Yamane ที่ไมทราบประชากรที่แนนอน โดยกําหนดระดับคาความเชื่อมั่นรอยละ 95 และระดับคาความ
คลาดเคลื่อนรอยละ 5 ไดขนาดกลุมตัวอยาง คือ 80 คน เพื่อความครบถวนของขอมูล ผูวิจัยจึงทําการเก็บ
ขอมูลจํานวน 80 ตัวอยาง
2. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 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 ที่สงผลตอการตัดสินใจสําหรับสถานะการณการ
เพาะปลูก การตลาด และการใชเทคโนโลยี ของการปลูกขาวในปจจุบัน
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5. นิยามศัพท
1. ประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง การใชทรัพยากรในการดําเนิน การใด ๆ ก็ตามโดยมีสิ่ง
มุงหวังถึงผลสํ าเร็จ และผลสําเร็ จนั้ น ได มาโดยการใชท รัพ ยากรนอยที่สุด และการดําเนิน การเป น ไปอยา ง
ประหยัด
2. ประสิทธิภาพการใชระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับระบบเกษตรนาแปลงใหญ หมายถึง
2.1 เมื่อผูบริหารหรือเจาหนาที่ ๆ เกี่ยวของกับระบบเกษตรนาแปลงใหญใชสารสนเทศใน
การวางแผน การสั่งการ การควบคุม และการตัดสินใจตามภาระหนาที่แลว ทําใหไดผลลัพธของงานที่ดีขึ้นมี
ความถูกตองและมีความพึงพอใจมากขึ้น
2.2 เมื่อผูบริหารหรือเจาหนาที่ ๆ เกี่ยวของกับระบบเกษตรนาแปลงใหญใชสารสนเทศใน
การวางแผน การสั่งการ การควบคุม และการตัดสินใจตามภาระหนาที่แลว ทําใหผูเกี่ยวของทํางานตามภาระ
งานดวยความรวดเร็วขึ้น สะดวกขึ้น
2.3 เมื่อผูบริหารหรือเจาหนาที่ ๆ เกี่ยวของกับระบบเกษตรนาแปลงใหญในการวางแผน การ
สัง่ การ การควบคุม และการตัดสินใจตามภาระหนาที่งานแลว สามารถลดคาใชจายในการดําเนินงาน หรือลด
ตนทุนการผลิตได
3. ระบบเกษตรนาแปลงใหญ คือ การสงเสริมเกษตรกรใหรวมกลุมกันเพื่อผลิต ทําใหมีอํานาจใน
การตอรอง และสามารถลดตนทุนในการผลิตได โดยไมไดรวมทุกแปลงเขาดวยกัน เพียงแตเปนการรวมกลุม
กันเทานั้น โดยภาครัฐจะเขามาสงเสริมการลดตนทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพขาว และกิจกรรมการเกษตร
อื่นๆ พัฒนาใหเปนจุดเรียนรู การบริหารจัดการ เชิงอุตสาหกรรมครบวงจร ดวยการถายทอด เทคโนโลยีการ
ผลิตขาวที่ประณีตและเหมาะสมกับพื้นที่สูเกษตรกรในชุมชน
4. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ หมายถึง เปนระบบยอยหนึ่งในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โดยที่ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะชวยผูบริหารในเรื่องการตัดสินใจในเหตุการณหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่ไม
มีโครงสรางแนนอน หรือกึ่งโครงสราง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจอาจจะใชกับบุคคลเดียวหรือชวยสนับสนุน
การตั ด สิ น ใจเปน กลุ ม เปน ระบบสารสนเทศที่ส ามารถโตตอบกับ ผูใช โดยที่ ร ะบบนี้จ ะรวบรวมขอมูล และ
แบบจําลองในการตัดสินใจที่สําคัญ
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อใหทราบถึงคุณลักษณะของระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับระบบเกษตรนาแปลงใหญ
2. เพื่อใหทราบถึงระดับประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับระบบเกษตรนาแปลง
ใหญในเขตภาคเหนือตอนบน
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7. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป นไปตามวัตถุ ป ระสงค เพื่อศึกษาคุณ ลักษณะกับ ประสิ ทธิภ าพของการใชระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจสําหรับระบบเกษตรนาแปลงใหญของเกษตรกรผูปลูกขาวในเขตภาคเหนือตอนบน เพื่อ
ชวยสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับสถานะการณการเพาะปลูก การตลาด และการใชเทคโนโลยี ของการปลูก
ขาวในปจจุบัน
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
สถานภาพสวนบุคคล
1. ตําแหนงงาน
2. ระดับการศึกษา
3. ประสบการณทํางาน
คุณลักษณะระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับ
ระบบเกษตรนาแปลงใหญ

ประสิทธิภาพของระบบสนับสนุน
การตัดสินใจสําหรับระบบเกษตรนา
แปลงใหญในเขตภาคเหนือตอนบน

4. ดานความเหมาะสมในหนาที่การทํางานของ
โปรแกรม
5. ดานความถูกตองในการทํางานโปรแกรม
6. ดานความสะดวก และงายตอการใชงาน
โปรแกรม
7. ดานความรักษาความปลอดภัยของ
โปรแกรม

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวความคิดในการวิจัย
8. วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ในการศึกษานี้ไดแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุมหลัก ไดแก ชาวนาในพื้นที่เปาหมายภาคเหนือ
ตอนบน คือจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา และกลุมบุคคลที่เกี่ยวของในการตัดสินใจเพื่อวางแผนการใช
ที่ดิน แรงงาน ปริมาณน้ํา และปจจัยการผลิต ทําการสุมกลุมตัวอยางที่มีขนาดประชากรเทากับ 100 เมื่อนํามา
หาขนาดของกลุมตัวอยางดวยวิธีการของ Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (กัญ ญสิริ จันทรเจริญ ,
2554) ไดจํานวนตัวอยางที่ใชในการวิจัย ดังนี้
n =
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจาก
การศึกษาและทบทวนเอกสาร วารสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจสําหรับ ระบบเกษตรนาแปลงใหญ ของเกษตรกรผูป ลูกขาวในเขตภาคเหนือตอนบน โดยการสราง
แบบสอบถาม ดังนี้
1. รวบรวมขอมูลจากระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับระบบเกษตรนาแปลงใหญของเกษตรกรผู
ปลูกขาวในเขตภาคเหนือตอนบน
2. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ตัวชี้วัด และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษา แลวกําหนดเปน
กรอบแนวคิดใหครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงคที่ตองการศึกษา
3. ศึกษาและรวบรวมขอมูล แลวบันทึกขอมูลประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับ
ระบบเกษตรนาแปลงใหญของเกษตรกรผูปลูกขาวในเขตภาคเหนือตอนบน
4. ประมวลผลขอมูล และรายงานประสิ ทธิภ าพการใชระบบสนับสนุน การตัดสิน ใจสําหรับ ระบบ
เกษตรนาแปลงใหญของเกษตรกรผูปลูกขาวในเขตภาคเหนือตอนบนเปนไปตามตัวชี้วัดทั้งหมด
5. สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่กําหนดในขอ 2 โดยแบงแบบสอบถามเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปน
แบบปลายปด จําแนกตาม ตําแหนงงาน ระดับการศึกษา และประสบการณทํางาน
ส ว นที่ 2 เป น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะและประสิ ท ธิภ าพของระบบสนั บ สนุ น การ
ตัด สิน ใจสําหรับระบบเกษตรนาแปลงใหญ ของเกษตรกรผูป ลูกขาวในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งมีลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) โดยใชมาตราสวนประมาณคาของลิ
เคิรท (Likert) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยมีเกณฑการแปลความหมาย ดังนี้
ตารางที่ 1 เกณฑการใหคะแนนของแบบประเมินผลความพึงพอใจตอการใชงานระบบ
ความหมาย
เกณฑการใหคะแนน
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61- 3.40
1.81- 2.60
1.00 – 1.80

มีความพึงพอใจตอการใชงานระบบอยูในระดับมากที่สุด
มีความพึงพอใจตอการใชงานระบบอยูในระดับมาก
มีความพึงพอใจตอการใชงานระบบอยูในระดับปานกลาง
มีความพึงพอใจตอการใชงานระบบอยูในระดับนอย
มีความพึงพอใจตอการใชงานระบบอยูในระดับนอยที่สุด
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6. ดําเนินการสรางแบบสอบถามฉบับราง
7. ผูวิจั ย นํ าแบบสอบถามฉบั บ รางที่ส รางขึ้น พรอมแบบประเมิน ไปใหผูเชี่ย วชาญซึ่งมีความรูและ
ประสบการณ ทางด านที่จะทําการศึกษาพิจารณาแบบสอบถาม จํานวน 8 ทาน เพื่อเปนการทดสอบความ
เที่ยงตรงเนื้อหา (Content Validity) ขอคําถามที่ครอบคลุมเนื้อหาที่จะวัดเหมาะสมและตรงประเด็น ความ
ถูกตองและความชัดเจนของภาษาที่ใชในขอคําถาม แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item
Objective Congruence --IOC) โดยกําหนดคะแนนพิจารณา ดังนี้
+1 หมายถึ ง ผู เ ชี่ ย วชาญแน ใ จว า แบบสอบถามวั ด ได ส อดคล อ งกั บ การใช ร ะบบเกษตรนา
แปลงใหญผานเครือขายอินเทอรเน็ต ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
0 หมายถึ ง ผู เชี่ ย วชาญไม แ น ใ จว า แบบสอบถามวั ด ได ส อดคล อ งกั บ การใช ร ะบบเกษตร
นาแปลงใหญผานเครือขายอินเทอรเน็ต ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
-1 หมายถึ ง ผู เชี่ ย วชาญแน ใ จว า แบบสอบถามวั ด ได ไม ส อดคล อ งกั บ การใช ร ะบบเกษตร
นาแปลงใหญผานเครือขายอินเทอรเน็ต ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
โดยเลือกคา IOC ตั้งแตระดับ 0.5 ขึ้นไป ถือวา ใชได
8. นําแบบสอบถามฉบับรางที่ไดผานการแกไขจากผูเชี่ยวชาญแลว ไปทดลองใช (Try out) กับกลุม
ประชากรที่มีลักษณะคลายคลึงกับประชากรที่ตองการศึกษา จํานวน 80 ชุด
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 80 ตัวอยาง
2. ดํ าเนิ น การแจกแบบสอบถามไปยั งกลุม ตั ว อย าง โดยผู วิจัย เป น ผู เก็บ รวบรวมขอ มูล ด ว ยตนเอง
จํ าน ว น 8 0 ตั ว อ ย าง แ ล ะ ทํ าก าร ส ร า งแ บ บ ส อ บ ถ าม อ อ น ไล น โด ย ใช บ ริ ก ารจ าก เว็ บ ไซ ต
https://docs.google.com และแจกแบบสอบถามผ า นทางเครื อ ข ายสั งคมออนไลน แก เจ า หน า ที่ แ ละ
นักวิชาการเกษตร ผูเชี่ยวชาญดานระบบงานคอมพิวเตอร เกษตรกร นักศึกษา สาขาพืชไร คณะผลิตกรรมการ
เกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ และผูสนใจทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับระบบเกษตรนาแปลงใหญ ซึ่งผูวิจัยไดทําการสง
ลิงคแบบสอบถาม https://forms.gle/pQUV1CkGGaUNhRJM9 ใหกับกลุมตัวอยางดังกลาว
3. รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่สมบูรณครบถวน เพื่อนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป
การวิเคราะหขอมูล
ผู วิ จั ย นํ า คะแนนที่ ได จ ากการนํ า แบบสอบถามมาวิ เคราะห ข อ มู ล โดยโปรแกรมทางสถิ ติ โดย
ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
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1. การวิเคราะหขอมูลเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ
1.1 ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม วิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ดําเนินการโดยหา
คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence --IOC) ของแบบสอบถาม
2. การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคาถามการวิจัย
2.1 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการ
แจกแจงความถี่และหาคารอยละ แลวนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปตารางประกอบการบรรยาย
2.2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะและประสิทธิภาพของระบบเกษตรนาแปลงใหญ เปน
แบบมาตราสวนประมาณคาวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นาเสนอ
ในรูปตารางประกอบการบรรยาย
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่ออธิบายขอมูลลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง ไดแก
คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
การนํ า เสนอผลการศึ ก ษา ผู วิจั ย ขอนํ าเสนอเป น ภาพรวม และข อ สรุ ป ผลการวิ จัย ที่ เป น ไปตาม
วัตถุประสงคของการวิจัยที่ตั้งไว โดยสามารถสรุปผลการวิเคราะหออกเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ผลการศึกษาและรวบรวมขอมูล แลวบัน ทึกขอมูลประสิทธิภาพของระบบสนับ สนุนการ
ตัดสินใจสําหรับระบบเกษตรนาแปลงใหญของเกษตรกรผูปลูกขาวในเขตภาคเหนือตอนบน

ภาพที่ 2 แสดงการบริหารจัดการขอมูลเกี่ยวกับระบบเกษตรนาแปลงใหญ
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ภาพที่ 3 กราฟแสดงจํานวนพื้นที่เพาะปลูก ในแตละตําบล ของจังหวัดเชียงรายและพะเยา
สวนที่ 2 การประเมินผลความพึงพอใจในการใชบริการเว็บไซต สามารถสรุปผลการวิเคราะหออกเปน
2 สวน ดังนี้
1) ขอมูลเกี่ยวกับขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนนักศึกษาหลักสูตรพืชไร คณะผลิต
กรรมการเกษตร ม.แมโจ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และผูประเมินสวนใหญมีประสบการณทํางาน 10 ปขึ้น
ไป (ตารางที่ 2 – ตารางที่ 4)
ตารางที่ 2 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูประเมิน จําแนกตามประเภท
ประเภท
จํานวน
รอยละ
เจาหนาที่และนักวิชาการเกษตร
6
7.5
ผูเชี่ยวชาญดานระบบคอมพิวเตอร
15
18.75
นักศึกษาหลักสูตรพืชไร คณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แมโจ
29
36.25
เกษตรกร
5
6.25
ผูสนใจทัว่ ไป
25
31.25
รวม
80
100.0
จากตารางที่ 2 แสดงจํานวนผูประเมินที่เปนประชากรในการตอบแบบสอบถาม พบวา เปนนักศึกษา
สาขาพืชไร คณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แมโจ จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 36.25 ผูสนใจทั่วไป จํานวน 25
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คน คิดเปนรอยละ 31.25 และผูเชี่ยวชาญดานระบบคอมพิวเตอร จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 18.75
ตามลําดับ
ตารางที่ 3 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูประเมิน จําแนกตามคุณวุฒิ
คุณวุฒิ
จํานวน
รอยละ
ปริญญาเอก
9
11.25
ปริญญาโท
14
17.5
ปริญญาตรี
50
62.5
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2
2.5
มัธยมศึกษา
5
6.25
รวม
80
100.0
จากตารางที่ 3 แสดงจํานวนผูป ระเมิน ที่ เปนประชากรในการตอบแบบสอบถาม พบวา มีคุณ วุฒิ
ระดับปริญญาตรี จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 62.5 คุณวุฒิระดับปริญญาโท จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ
17.5 และมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 11.25 ตามลําดับ
ตารางที่ 4 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูประเมิน จําแนกตามประสบการณทํางาน
ประสบการณทํางาน
จํานวน
รอยละ
10 ปขึ้นไป
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
จากตารางที่ 4 แสดงจํานวนผูประเมิน จําแนกตามประสบการณทํางาน ผลการศึกษา พบวา ผูประเมิน
ที่ มี ป ระสบการณ ทํ า งาน มากกว า 10 ป ขึ้ น ไป มี จํ า นวน 38 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 47.5 ผู ป ระเมิ น ที่ มี
ประสบการณทํางาน นอยกวา 1 ป มีจํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 36.2 และผูประเมินที่มีประสบการณ
ทํางาน 7-10 ป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 10 ตามลําดับ
2) ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอคุณลักษณะและประสิทธิภาพของระบบเกษตรนาแปลงใหญ
(ตารางที่ 5 – ตารางที่ 9)
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ตารางที่ 5 แสดงทั ศ นคติ ข องผู ป ระเมิ น ที่ มี ต อ การใช ง านเว็ บ ไซต ร ะบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ
สําหรับเกษตรนาแปลงใหญ
ดานการประเมินความเหมาะสมในหนาที่การทํางานของโปรแกรม (System Requirement Test)
ระดับ
S.D. ความ
พึง
ที่
ประเด็น
X
ทัศนคติ
พอใจ
5
4
3
2
1
1. ความ ส าม ารถ 29
40
10
1
0
ของระบบ การ
มาก
0.71
จัดเก็บขอมูล
ที่สุด
4.21
36.25 50.0% 12.5% 1.25 0%
%
%
2. ความสามารถใน 28
37
14
1
0
การคน หาขอมูล 35.0% 46.25% 17.5% 1.25 0%
0.75 มาก
4.15
เ กี่ ย ว กั บ
%
เก ษ ต ร ก ร ร ม
แปลงใหญ
3. ความสามารถใน 30
35
13
2
0
ก า ร ร า ย ง า น 37.5% 43.75% 16.25% 2.5% 0%
0.79
4.16
ข อ มู ล ตรงตาม
มาก
ตองการ
จากตารางที่ 5 แสดงทัศนคติของของผูประเมินที่มีตอการใชงานเว็บไซตระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
สําหรับเกษตรนาแปลงใหญ ดานการประเมินความเหมาะสมในหนาที่การทํางานของโปรแกรม (System
Requirement Test) ในประเด็นของความสามารถของระบบการจัดเก็บขอมูล มีคาเฉลี่ย คือ 4.21 ซึ่งเปน
ทัศนคติในระดับเห็นดวยมาก รองลงมา ในประเด็นของความสามารถในการรายงานขอมูลตรงตามตองการ มี
คาเฉลี่ย คือ 4.16 ซึ่งเปนทัศนคติในระดับเห็นดวยมาก และในประเด็นของความสามารถในการคนหาขอมูล
เกี่ยวกับเกษตรกรรมแปลงใหญ พบวา มีคาเฉลี่ย คือ 4.15 ซึง่ เปนทัศนคติในระดับเห็นดวยมาก ตามลําดับ
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ตารางที่ 6 แสดงทั ศ นคติ ข องผู ป ระเมิ น ที่ มี ต อ การใช ง านเว็ บ ไซต ร ะบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ
สําหรับเกษตรนาแปลงใหญ
ดานความถูกตองในการทํางานโปรแกรม (Functional Test)
ทัศนคติ
ระดับ
5
4
3
2
1
ที่
ประเด็น
ความพึง
S.D.
X
พอใจ
1. ความถูกตอง
30
38
11
1
0
ในการทํางาน 37.5% 47.5% 13.75% 1.25% 0%
4.21 0.72 มากที่สุด
ของระบบใน
ภาพรวม
2. ความถูกตอง
33
37
7
3
0
ในการบันทึก
0.77
4.25
มากที่สุด
ขอมูลลง
41.25% 46.25% 8.75% 3.75% 0%
ระบบ
3. ความถูกตอง
34
36
8
2
0
ในการ
0.75 มากที่สุด
ประมวลผล
4.28
ขอมูล
42.5% 45.0% 10.0% 2.5% 0%
4. ความถูกตอง
33
36
9
2
0
ของผลลัพธที่
มากที่สุด
4.25 0.75
ได
41.25% 45.0% 11.25% 2.5% 0%
5. ความถูกตอง
32
33
13
2
0
ตอการแกไข
0.80
มาก
4.19
ขอมูล
40.0% 41.25% 16.25% 2.5% 0%
จากตารางที่ 6 แสดงทัศนคติของผูประเมินที่มีตอการใชงานเว็บไซตระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับ
เกษตรนาแปลงใหญ ดานความถูกตองในการทํางานโปรแกรม (Functional Test) พบวา ในประเด็นของความ
ถูกตองในการประมวลผลขอมูล สูงที่ สุดคื อ 4.28 ซึ่งเปน ทัศนคติในระดับ เห็น ดวยมากที่สุด รองลงมาคื อ
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ทัศนคติในประเด็นของความถูกตองในการบันทึกขอมูลลงระบบ และ ความถูกตองของผลลัพธที่ได มีคาเฉลี่ย
เปน 4.25 เทากัน ซึ่งเปนทัศนคติในระดับเห็นดวยมากที่สุด และในประเด็นของความถูกตองในการทํางาน
ของระบบในภาพรวม มีคาเฉลี่ยเปน 4.21 ซึ่งเปนทัศนคติในระดับเห็นดวยมากที่สุด ตามลําดับ
ตารางที่ 7 แสดงทั ศ นคติ ข องผู ป ระเมิ น ที่ มี ต อ การใช ง านเว็ บ ไซต ร ะบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ
สําหรับเกษตรนาแปลงใหญ
ดานการประเมินความคิดเห็นดานความสะดวกและงายตอการใชงานโปรแกรม (Usability Test)
ระดับ
ทัศนคติ
ความ
5
4
3
2
1
X
ที่
ประเด็น
S.D. พึง
พอใจ
1. ความงายตอการใช
33
35
11
1
0
มาก
งาน
41.25% 43.75% 13.75% 1.25% 0% 4.25 0.74
ที่สุด
2. ความเหมาะสมในการ
ออกแบบหนาจอ
ทํางาน
3. ความสวยงามของ
ระบบ
4. รูปแบบอักษรที่ใช

5. การใชภาษาตอการใช
งานตามวัตถุประสงค
6. ความรวดเร็วในการ
ประมวลผลและการ
แสดงระบบ

32

9

2

0
0.75

มาก
ที่สุด

4.13 0.80

มาก

4.23

0.83

มาก
ที่สุด

0.75

มาก
ที่สุด

0.77

มาก
ที่สุด

4.24
40.0%
28

46.25% 11.25% 2.5% 0%
37
12
3
0

35.0%
35

46.25%
31

15.0% 3.75% 0%
11
3
0

43.75% 38.75% 13.75% 3.75% 0%
31
38
9
2
0
37.5%
37

47.5%
34

4.23

11.25% 3.75% 0%
6
3
0
4.31

46.25%

30

37

42.5%

7.5%

3.75% 0%
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จากตารางที่ 7 แสดงทัศนคติของผูประเมินที่มีตอการใชงานเว็บไซตระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับ
เกษตรนาแปลงใหญ ด า นการประเมิ น ความคิ ด เห็ น ด า นความสะดวก และง ายต อ การใช งานโปรแกรม
(Usability Test) พบวา ในประเด็นของความรวดเร็วในการประมวลผลและการแสดงระบบ สูงที่สุดคือ 4.31
ซึ่งเป นทัศนคติในระดับเห็นดวยมากที่สุด รองลงมาคือ ทัศนคติในประเด็น ของความงายตอการใชงาน มี
คาเฉลี่ย เปน 4.25 ซึ่งเป นทั ศนคติ ในระดั บเห็นดวยมากที่สุด และในประเด็น ของความเหมาะสมในการ
ออกแบบหนาจอทํางาน มีคาเฉลี่ยเปน 4.24 ซึ่งเปนทัศนคติในระดับเห็นดวยมากที่สุด ตามลําดับ
ตารางที่ 8 แสดงทั ศ นคติ ข องผู ป ระเมิ น ที่ มี ต อ การใช ง านเว็ บ ไซต ร ะบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ
สําหรับเกษตรนาแปลงใหญ
ดานการประเมินความคิดเห็นดานความรักษาความปลอดภัยของโปรแกรม (Security Test)
ระดับ
ทัศนคติ
ที่
ประเด็น
5
4
3
2
1
X S.D. ความพึง
พอใจ
1. ความเหมาะสมต อการ 33
30
14
3
0
ตรวจสอบในการป อ น 40.0% 37.5% 17.5% 5.0% 0% 4.16 0.85 มาก
ขอมูลนําเขาสูระบบ
2. การป อ งกั น การแก ไ ข 32
33
12
3
0
ข อ มู ลส อดคล อ งกั บ
4.18 0.82 มาก
ระบบการทํางาน
จากตารางที่ 8 แสดงทัศนคติของผูประเมินที่มีตอการใชงานเว็บไซตระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับ
เกษตรนาแปลงใหญ ดานการประเมินความคิดเห็นดานความรักษาความปลอดภัยของโปรแกรม (Security
Test) พบวา ในประเด็นของการปองกันการแกไขขอมูลสอดคลองกับระบบการทํางาน สูงที่สุดคือ 4.18 ซึ่งเปน
ทัศนคติในระดับเห็นดวยมาก และในประเด็นของความเหมาะสมตอการตรวจสอบในการปอนขอมูลนําเขาสู
ระบบ มีคาเฉลี่ยเปน 4.16 ซึ่งเปนทัศนคติในระดับเห็นดวยมาก
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ต า ร า ง ที่ 9 แ ส ด ง ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู ป ร ะ เมิ น ที่ มี ต อ ก า ร ใ ช ง า น เว็ บ ไ ซ ต
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับเกษตรนาแปลงใหญ
ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
1
ระดับ
ที่
รายการประเมิน
X S.D. ความ
พึง
พอใจ
1. ทานมีความพึงพอใจ
33
31
13
3
0
โดยรวมจากการเขาใช
มาก
4.18 0.84
บริการเว็บไซตระบบ
41.25% 38.75% 16.25% 3.75% 0%
สนับสนุนการตัดสินใจระบบ
เกษตรนาแปลงใหญ
2. ประโยชนที่ทานไดรับจาก
36
32
10
2
0
การเขาใชบริการในครั้งนี้
45.0% 40.0% 12.5% 2.5% 0% 4.28 0.78 มาก
ที่สุด
จากตารางที่ 9 ผลการศึกษา พบวา ผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจที่มีตอการใชงานเว็บไซตระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจสําหรับเกษตรนาแปลงใหญอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.18
ซึ่งเมื่อแยกออกเปนรายการประเมินความพึงพอใจในประเด็นตาง ๆ พบวา ผูประเมินมีความพึงพอใจ
โดยรวมจากการเขาใชบริการเว็บไซตระบบสนับสนุนการตัดสินใจระบบเกษตรนาแปลงใหญ ในระดับมาก คิด
เปนคาเฉลี่ย 4.18 และประโยชนที่ทานไดรับจากการเขาใชบริการในครั้งนี้ ในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยคือ
4.28
การอภิปรายผลการวิจัย
ประเด็นสําคัญที่ไดพบจากการศึกษาในเรื่องนี้ ผูวิจัยจะไดสรุปและนํามาอภิปรายผลได ดังนี้
ทัศนคติของผูประเมินที่มีตอการใชงานเว็บไซตระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับระบบเกษตรนา
แปลงใหญ ในภาพรวมพบวา ผูประเมินมีความพึงพอใจโดยรวมจากการเขาใชบริการเว็บไซตระบบสนับสนุน
การตัดสินใจระบบเกษตรนาแปลงใหญในระดับมาก คิดเปนคาเฉลี่ย 4.18 และผูประเมินไดประโยชนจากการ
เขาใชบริการในครั้งนี้ ในระดับมากที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.28 เหตุที่เปนเชนนี้เนื่องมาจาก ผูศึกษางานวิจัยได
ดําเนินการพัฒนาระบบตามความตองการของผูใชงานระบบ อีกทั้งยังมีการนําเสนอขอมูลรายงานที่มีความ
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ถูกตอง ชัด เจน และเขาใจได งาย มีการเลือกใชสี ขนาด และรูป แบบกราฟไดอยางเหมาะสม เชน เดียวกั บ
Decision Support Systems and Electronic Commerce ข อ ง James R. Marsden (2021) แ ล ะ
สอดคลองกับ เกียรติศักดิ์ จันทรแกวและจัก พิริยะพรสิริ (2560 : บทคัดยอ) กลาววา ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจเพื่อการเลือกซื้อกรมธรรมประกันชีวิต เปนระบบที่ชวยใหผูที่ตองการเลือกซื้อกรมธรรมประกันชีวิตมี
ขอมูลสนับสนุนในการตัดสินใจ เชน บริษัทผูขาย ชนิดกรมธรรม ชื่อกรมธรรม รายละเอียดเงื่อนไขในการทํา
กรมธรรม ขอมูลติดตอกับบริษัทกรมธรรม รวมถึงขอมูลขาวสารกรมธรรมใหม ๆ ทําใหผูที่ตองการเลือกซื้อ
กรมธรรมประกันชีวิต มีทางเลือกในการตัดสินใจทําประกันชีวิตที่เหมาะสมตอตนเองและสามารถเปรียบเทียบ
ขอมูลแบบกรมธรรมประกันชีวิตที่ระบบคัดเลือกจากเงื่อนไขที่ผูใชงานไดระบุไว งานวิจัยไดทําการพัฒนาระบบ
เพื่อชวยใหผูใชงานมีความสะดวกในการตัดสินใจ มีความสะดวกในการสืบคน วิเคราะหขอมูล และสามารถ
แสดงผลลัพธเกี่ยวกับรูปแบบกรมธรรมประกันชีวิตที่เหมะสมกับผูใชมากที่สุด 3 อันดับ วิจัยนี้ไดใชเทคนิค
Rule – Base เขามาชวยในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ผูวิจัยไดใชแบบประเมินหาความพึงพอใจ
ซึ่งผลการประเมินจาก ผูเชี่ยวชาญไดคาเฉลี่ย เทากับ 4.43 และคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.45
ผลการประเมิ น จากผู ใชระบบทั่ วไปได คาเฉลี่ย 4.30 และคาเฉลี่ยสวนเบี่ย งเบนมาตรฐานเทากับ 0.65 ซึ่ ง
สามารถสรุปไดวา ระบบที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจอยูในระดับดี และสอดคลองกับ ธเนศร บุณนิล และคณะ
(2554 : บทคัดยอ) กลาววาการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประโยชนในการสงเสริม
และสนับสนุน หนวยงานอภิบาล ในดานการบริหารจัดการ การจัดเก็บฐานขอมูล คนหา และแกไขขอมูล
สํ า หรั บ บริก ารแก ชุ ม ชน และเกษตรกร และนํ าระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศมาพั ฒ นาหรือ ประยุก ตใช ใน
หนวยงานอื่นได ทั้งนี้ ระบบฯ ที่พัฒนาขึ้นมุงเนนการจัดเก็บขอมูลและการประมาณการผลผลิต เชน ขอมูล
ปจจัยการผลิตทาง การเกษตรการประมาณการผลผลิตพืชและการประมาณการผลผลิตสัตว การศึกษาในครั้ง
นี้ พั ฒ นาบน ระบบปฏิ บั ติ การ Windows 7 โดยใช โปรแกรมภาษา SQL โปรแกรม Quantum GIS เป น
เครื่องมือสราง ฐานขอมูล และใชโปรแกรมภาษา PHP ในการติดตอฐานขอมูล และออกแบบเว็บเพจ จากการ
ประเมิน ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโดยผูใชงานระบบและผูเชี่ยวชาญ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศดวย
วิธี Black Box Testing ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ พบวามีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.75 จาก
คะแนน เต็ม 10 สรุปไดวา ระบบมีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชงานไดในระดับดี ซึ่งงานวิจัยสามารถแปล
ผลไดวา ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับเกษตรนาแปลงใหญที่พัฒนานี้สามารถชวยในการสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผูบริหารไดเปนอยางดี
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ความพึงพอใจของผูใชเว็บไซตระบบสนับสนุนการจัดทําคําของบประมาณดานบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยแมโจ
Satisfaction evaluation of Decision Support Systems for budget requests management
in Maejo University.
ธัญลักษณ อารยพิทยา1 และ สมชาย อารยพิทยา2
1กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแมโจ
2กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแมโจ
Tanyalak Arayapitaya1 and Somchai Arayapitaya2
1Planning Division Of Maejo University
2Digital Technology Division Of Maejo University
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) เพื่อจัดทําระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ และการบริการขอมูล
สารสนเทศการจัดทําคําของบประมาณดานบุคลากร ใหมีความรวดเร็ว ถูกตอง ทันสมัยและสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผูบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อนําเสนอการรายงานขอมูลสารสนเทศการจัดทําคําขอ
งบประมาณดานบุคลากรตอหนวยงานอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแมโจ ไดอยางครอบคลุม โดยลดภาระ
และความซ้ําซอนในการจัดเก็บขอมูลของมหาวิทยาลัย 3) เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการขอมูล
สารสนเทศตอการใชระบบสนั บสนุ นการจัดทําคําของบประมาณดานบุคลากรในมหาวิทยาลัยแมโจ โดย
ทําการศึกษาจากผูบริหารและบุคลากรในหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยแมโจ จํานวน 1,696 คน ไดกลุม
ตัวอยาง จํานวน 324 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามแบบมีโครงสราง ผาน 2
ช อ งทาง คื อ การแจกแบบสอบถาม และแบบสอบถามแบบออนไลน และนํ ามาวิ เคราะห ขอ มู ล โดยใช
โปรแกรมทางสถิติ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก สถิติเชิงพรรณนา (คาความถี่, คาเฉลี่ย, รอยละ และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
ผลการศึกษา พบวาผูใชบริการเว็บไซตระบบสนับสนุนการจัดทําคําของบประมาณดานบุคลากรใน
มหาวิ ทยาลั ย แม โจ ส ว นใหญ เป น บุ คลากรสายสนับ สนุ น 90.7 % บุ คลากรสายวิช าการ 9.3 % ส ว น
การศึกษาในเรื่องความพึงพอใจของผูใชบริการเว็บไซตระบบฐานขอมูลสารสนเทศ พบวาผูใชบริการสวนใหญมี
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ความพึ งพอใจในประเด็ น ของฐานข อ มู ล นํ า มาใชป ระโยชน ต อตั วท านและองค กรไดอย างมีป ระสิท ธิภ าพ
80.4 % ประเด็นของความทันสมัย และเปนปจจุบันของฐานขอมูล 80 % และประเด็นของการมีการจัด
ระดับความปลอดภัยหรือกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึง 79.8 %ตามลําดับ ความพึงพอใจในภาพรวมตอการใช
งานระบบฐานข อมูล 79.8 % ในสว นของขอเสนอแนะผูใชบ ริการตองการใหมีการปรับ ปรุงในเรื่องของ
ชองทางในการติดตอแบบออนไลน และควรจะมีการประชาสัมพันธขาวสารตาง ๆ ใหทราบผานเว็บไซตระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศ
คําสําคัญ: ระบบสนับสนุนการจัดทําคําของบประมาณ, ความพึงพอใจ, ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
1. บทนํา
ตามที่ มหาวิทยาลัยแมโจไดดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม วิเคราะหองคกร เพื่อทบทวน
ยุทธศาสตรทิศทางการพัฒนา เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัย
เพื่อใหสอดคลองกับบริบททั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกองแผนงานซึ่งเปนหนวยงานที่มี
ภาระหนาที่รับผิดชอบงานดานการวางแผน และการจัดทํางบประมาณของมหาวิทยาลัย ที่ถือวาเปนงานที่มี
ความสําคัญตอการพัฒ นามหาวิทยาลัยใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้น มีนโยบายในการนําระบบสารสนเทศเขามา
ประยุกตใชการบริหารจัดการขอมูลที่เกี่ยวกับการของบประมาณของมหาวิทยาลัย ใหสามารถใชเวลาคัดกรอง
ขอมูลงบประมาณดานบุคลากรในภาพรวมของมหาวิทยาลัยไดในเวลาที่สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อเปนการลด
ระยะเวลาในการทํ า งาน และสามารถนํ าขอ มูล ไปประกอบการวิเคราะห และสนั บ สนุ น การตัดสิ น ใจด า น
งบประมาณของหนวยงานไดสอดคลองกับสถานการณอยางปจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและ
การใชจายงบประมาณ (กองแผนงาน, 2562)
ปจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสิ่งสําคัญสําหรับองคกรที่เขามาชวยอํานวยความสะดวก
ในการดําเนินงาน ทําใหการเขาถึงขอมูลมีความรวดเร็ว การติดตอสื่อสารมีประสิทธิภาพ และชวยประหยัด
ตนทุน ในการดําเนินงานดานตางๆ ของหนวยงานที่เชื่อมตอในระบบอินเทอรเน็ต (วนิ ดา บุตตะมา, 2555)
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรจะเขามาชวยในการวิเคราะห ตรวจจับความผิดปกติของขอมูล ชวยลดการทํางานซ้ํา ๆ
หรืองานประเภท Routine งานที่ใชเวลามากหรือใชการตัดสินใจนอย แตเทคโนโลยีไมสามารถเขามาแทนที่
การทํางานของนักวิเคราะหฯ ไดอยางเต็มที่ เพราะความรับผิดชอบและความสามารถในการตัดสินใจ ที่ตอง
อาศัย ประสบการณ ที่เป น หั วใจหลักของการทํางานดานการวิเคราะหฯ อยู (ชฎาพา สุขสมัย, 2563) การ
วิเคราะหและออกแบบระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) โดย
อาศัยเทคโนโลยีดอตเน็ต (.Net) จึงเขามาชวยสนับสนุนและแกไขปญหาดังกลาวขางตน

38

วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

ดั งนั้ น ผู วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะทํ า การวิ จั ย เรื่ อ ง ความพึ งพอใจของผู ใช บ ริ ก ารข อ มู ล
สารสนเทศตอการใชระบบฐานขอมูลสนับสนุน การจัดทําคําของบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัย
แมโจ เพื่อใหผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยแมโจไดประเมินความพึงพอใจระบบ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางอันเปนประโยชนตอการพัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานขอมูลดังกลาว ใหมี
ความรวดเร็ ว ถู ก ต อ ง ทั น สมั ย และสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจของผู บ ริห ารได อ ย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเกิ ด
ประโยชนสูงสุดตอไป
2. วัตถุประสงคของการดําเนินการ
1. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการบริการขอมูลสารสนเทศการจัดทําของบประมาณดาน
บุคลากร ใหมีความรวดเร็ว ถูกตอง ทันสมัยและสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริห ารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อนําเสนอการรายงานขอมูลสารสนเทศการจัดทําคําของบประมาณดานบุคลากรตอหนวยงาน
อื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแมโจอยางครอบคลุม โดยลดภาระและความซ้ําซอนในการจัดเก็บ
ขอมูลของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการขอมูลสารสนเทศตอการใชระบบสนับสนุนการจัดทําคํา
ของบประมาณดานบุคลากรในมหาวิทยาลัยแมโจ
3. ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ เปนการศึกษาความพึงพอใจในการใชระบบฐานขอมูลสนับสนุน การจัดทําคําขอ
งบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ โดยกําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
1.ขอบเขตดานเนื้อหา
ขอบเขตด านเนื้ อหา ไดแก ความพึงพอใจคุณ ภาพการให บ ริการตอการใชระบบฐานขอมูล
สนับ สนุน การจั ดทําคํ าของบประมาณ (ดานบุ คลากร) ของมหาวิทยาลัย แม โจ ในดาน ตาง ๆ อาทิ เช น
ความรวดเร็วในการแสดงผล มีการจัดหมวดหมูของขอมูลทําให สะดวกตอการคนหาและเขาถึงขอมูลไดงาย,
ความสมบูรณ ครบถวนถูกตอง และนาเชื่อถือ ความทันสมัย และเปนปจจุบันของฐานขอมูล หรือ สารสนเทศ
ขอมูลสนับสนุนการของบประมาณดานบุคลากร มีความถูกตองครบถวนเปนประโยชนตอการดําเนินการและ
การตัดสินใจของผูบริหารได เปนตน
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2. ขอบเขตดานประชากร
2.1 ประชากรที่ ใช ในการวิ จั ย ครั้ง นี้ ได แ ก ผู บ ริ ห ารและบุ ค ลากรในหน ว ยงานต า ง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยแมโจ จํานวน 1,696 คน (กองการเจาหนาที่ สํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแมโจ, 2563)
2.2. กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและบุคลากรในหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยแมโจ ได
กลุมตัวอยาง จํานวน 324 คน จํานวนกลุมตัวอยางในการศึกษาในครั้งนี้ ใชวิธีการคํานวณตามสูตรของ ทา
โร ยามาเน (Taro Yamane) ที่คาความคลาดเคลื่อน .05 โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental
Sampling)
3. ขอบเขตดานระยะเวลา
การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาความพึงพอใจคุณภาพการใหบริการตอการใชระบบฐานขอมูล
สนับสนุน การจัดทําคําของบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
4. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา แบงไดเปน 2 ประเภท คือ
4.1 ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
4.2 ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจคุณภาพการใหบริการตอการใชระบบฐานขอมูลสนับสนุน
การจัดทําคําขอ/จัดสรร งบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ
4. นิยามศัพท
งบประมาณ หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จ ซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงินแสดงโครงการดําเนินงานทั้งหมดใน
ระยะหนึง่ รวมถึงการประมาณการบริหารกิจกรรม โครงการ
ความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจของผูบริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยแมโจ ที่ไดใชบริการ
ระบบฐานขอมูลสนับสนุน การจัดทําคําของบประมาณ(ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ
ผู ใ ช บ ริก าร หมายถึ ง ผู บ ริ ห าร และบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย แม โจ ที่ ใช บ ริก ารระบบฐานข อ มู ล
สนับสนุน การจัดทําคําของบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทํ า ให ท ราบระดั บ ความพึ งพอใจของผูใช บ ริก ารขอ มู ล สารสนเทศตอ การใชร ะบบฐานข อ มู ล
สนับสนุน การจัดทําคําของบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ
2. ผลจากการศึ ก ษาทํ า ให ท ราบถึ ง ป ญ หา อุ ป สรรค และข อ เสนอแนะจากผู ใช บ ริ ก ารข อ มู ล
สารสนเทศตอการใชระบบฐานขอมูลสนับสนุน การจัดทําคําขอ งบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัย
แมโจ
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3. สามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนขอมูล ในการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของผูใชบริการขอมูล
สารสนเทศตอการใชระบบฐานขอมูลสนับสนุน การจัดทําคําขอและจัดสรร งบประมาณ (ดานบุคลากร) ของ
มหาวิทยาลัยแมโจ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู วิ จั ย ได กํ า หนดแนวคิ ด ในการศึ ก ษาวิจั ย เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งการศึ ก ษาความพึ งพอใจในการใช ร ะบบ
ฐานขอมูลสนับสนุน การจัดทําคําของบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ โดยมีกรอบแนวคิดใน
การวิจัย ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวความคิดในการวิจัย
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7. วิธีดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ผูวิจัยมีจุดมุงหมายเพื่อที่จะศึกษาเรื่อง การประเมินความพึงพอใจตอการ
ใชระบบฐานขอมูลสนับสนุน การจัดทําคําของบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ ซึ่งผูวิจัยจะ
ไดดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3. ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ
4. การหาคุณภาพเครื่องมือ
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
6. การจัดทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแมโจ ซึ่งมี
จํานวนประชากรทั้งสิ้น 1,696 คน (กองการเจาหนาที่ สํานักงานมหาวิทยาลัย, 2563)
ตารางที่ 1 แสดงจํ านวนประชากรและกลุมตัวอยางภายในมหาวิทยาลัยแมโจ จําแนกตามหนวยงาน
และประเภทของบุคลากร (ขอมูล ณ วันที่ 27 ก.ค. 2563)
หนวยงาน

ขาราช
การ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
เงินรายได

พนักงาน
ราชการ

ลูกจาง
ประจํา

ลูกจาง
ชั่วคราว

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา
คณะบริหารธุรกิจ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
คณะพัฒนาการทองเที่ยว
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะศิลปศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิง่ แวดลอม
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ฟารมมหาวิทยาลัย

2
2
4
0
17
7
11
0
0
3
0
0

38
56
107
28
154
64
83
47
49
35
21
13

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
15
0
3
2
0
1
2
3
0
3

1
0
8
0
2
2
0
0
0
2
0
1

0
1
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
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พนัก
งาน
สวน
งาน
4
6
20
0
18
6
5
3
0
6
0
0

รวม

46
66
154
28
194
81
102
51
51
49
21
17
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ตารางที่ 1 แสดงจํ านวนประชากรและกลุมตัวอยางภายในมหาวิทยาลัยแมโจ จําแนกตามหนวยงาน
และประเภทของบุคลากร (ตอ)
หนวยงาน

ขาราช
การ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
เงินรายได

พนักงาน
ราชการ

ลูกจาง
ประจํา

ลูกจาง
ชั่วคราว

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา
คณะบริหารธุรกิจ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
คณะพัฒนาการทองเที่ยว
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะศิลปศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ฟารมมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแมโจ - ชุมพร
มหาวิทยาลัยแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรติ
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยบริหารศาสตร
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ
สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑการเกษตร
สํานักงานมหาวิทยาลัย
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร
สํานักหอสมุด
อุทยานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
รวม

2
2
4
0
17
7
11
0
0
3
0
0
0
2
0
1
0
0

38
56
107
28
154
64
83
47
49
35
21
13
61
141
14
33
24
7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
15
0
3
2
0
1
2
3
0
3
2
5
4
1
0
1

1
0
8
0
2
2
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0

0
2
0
1
0
1
0
53

0
235
9
38
38
30
2
1,305

1
0
0
0
0
0
1
2

0
29

0
5
0
0
4
0
0
25

2
11
1
0
87

รวม

0
1
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

พนัก
งาน
สวน
งาน
4
6
20
0
18
6
5
3
0
6
0
0
4
20
2
9
3
0

0
0
0
0
0
0
0
4

0
81
0
3
0
8
0
198

1
352
9
44
53
40
3
1,696

46
66
154
28
194
81
102
51
51
49
21
17
67
168
20
44
27
8

ที่มา (กองการเจาหนาที่ สํานักงานมหาวิทยาลัย, 2563)
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1.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือกลุมบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแมโจ มีจํานวน
ทั้งสิ้น 1,696 คน เมื่อนํามาหากลุมขนาดตัวอยาง โดยการใชสูตรของ ทาโร ยามาเน (Yamane) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นรอยละ 95 และมีความคลาดเคลื่อน 0.05 ในการคํานวณหาขนาดของกลุม ตัวอยางจากจานวน
ประชากรทั้งหมด (กัญ ญ สิ ริ จั นทรเจริญ , 2554) ไดกลุมตัวอยาง 324 คน โดยวิธีสุมตัวอยางแบบบังเอิญ
(Accidental Sampling)

n แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ตองการ
e แทน ระดับของความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับใหเกิดขึ้นได
N แทน ขนาดของกลุมประชากร
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (questionnaire) ประเภท ปลาย
ปด (closed form) และลักษณะเปนตัวเลขมาตราสวนประมาณคา (numerical rating scale) เปนการวัด
เพื่ อแสดงระดั บ มี 5 ระดั บ ผู วิ จั ย ได ศึก ษาขอ มูล จากเอกสาร แนวคิดทฤษฎี งานวิจัย ที่ เกี่ ย วของ และขอ
คําแนะนําจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยแมโจ นํามาประกอบในการสราง แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึ ง
พอใจในการปฏิบัติงาน รวม 5 ดาน ซึ่งสามารถแบงแบบสอบถาม ออกเปน 3 สวน ดังนี้
ส ว นที่ 1 ข อ มู ล พื้ น ฐานของผู ใ ช บ ริ ก ารระบบฐานข อ มู ล สนั บ สนุ น การจั ด ทํ า คํ า ขอ/จั ด สรร
งบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ ไดแก สถานภาพ เพศ ระดับการศึกษา ลักษณะคําถาม
เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) จํานวน 1 ขอ
สวนที่ 2 ข อมูล ความพึ งพอใจในการใชงานระบบฐานขอมูล สนับ สนุน การจัดทํ าคําขอ/จัดสรร
งบประมาณ (ดานบุ คลากร) 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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ระดับความพึงใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

คะแนน
5
4
3
2
1

ส ว นที่ 3 ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ข อ เสนอแนะ ซึ่ งลั ก ษณะคํ าถามเป น แบบปลายเป ด (Open – End Response) เพื่ อ ให ผู รั บ บริ ก ารแสดงข อ คิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะในการปรับ ปรุงระบบระบบฐานข อ มู ล
สนับสนุน การจัดทําคําขอ/จัดสรร งบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ
3. ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ
ในการศึ ก ษาการประเมิ น ความพึ ง พอใจต อ การใช ร ะบบฐานข อ มู ล สนั บ สนุ น การจั ด ทํ า คํ า ขอ
งบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ ดังนี้
1. ศึกษาคนควาจากแนวคิดทฤษฎี ตําราและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจของการ
ประเมินความพึงพอใจระบบฐานขอมูลสนับสนุน การจัดทําคําขอ/จัดสรร งบประมาณ (ดานบุคลากร) ของ
มหาวิ ท ยาลั ย แม โจ โดยศึ กษาเกี่ ย วกั บ ตั ว แปรต าง ๆ ที่ มี ผ ลต อ ความพึ งพอใจต อ การใช ร ะบบฐานข อมู ล
สนับสนุน การจัดทําคําของบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ
2. กําหนดกรอบแนวความคิด จากตัวแปรที่มีผลตอความพึงพอใจระบบฐานขอมูลสนับสนุน การ
จัดทําคําของบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ เพื่อเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือใหตรง
ตามความมุงหมายของการวิจัยครั้งนี้
3. ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม โดยกําหนดประเด็นใหครอบคลุมกรอบแนวคิดในการวิจัยการประเมิน
ความพึงพอใจระบบฐานขอมูลสนับสนุน การจัดทําคําของบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ
4. นําเอาแบบประเมินที่ออกแบบไว ไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน เปนผูทดลองใชและทําการ
ประเมินผลระบบ แบบเฉพาะเจาะจง
การวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruency - IOC) ของการ
ออกแบบเครื่องมือแบบประเมินผลความพึงพอใจตอการใชงานเว็บไซตระบบฐานขอมูลสนับสนุน การจัดทําคํา
ขอ/จัด สรร งบประมาณ (ด านบุ คลากร) ของมหาวิทยาลัย แม โจ เป น การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา
(Content Validity) ของแบบสอบถามและความเหมาะสมของภาษาที่ใช โดยหาคาดัช นี ความสอดคล อง
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ระหว า งข อ คํ า ถามกั บ คํ า จํ า กั ด ความที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษา โดยใช วิ ธี ห าค า Index of Item Objective
Congruency (IOC) โดยกําหนดคะแนนความคิดเห็น ดังนี้
+1 แนใจวาขอคําถามนั้นวัดไดตรงกับคําจํากัดความที่ใชในการศึกษา
0 ไมแนใจวาขอคําถามนั้นวัดไดตรงกับคําจํากัดความที่ใชในการศึกษา
-1 แนใจวาขอคําถามนั้นวัดไดไมตรงกับคําจํากัดความที่ใชในการศึกษา
แลวนําผลคะแนนที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคา IOC ตามสูตร (1)
บันทึกผลการพิจารณาลงความเห็นของกรรมการผูทรงคุณวุฒิแตละทานในแตละขอ จากนั้นทําการ
คํานวณหาคา IOC โดยใชสูตรดังสมการ (1) (สิทธินี ศรีศักดา, 2561 : 48-49)
(1)
เมื่อ

IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับคําจํากัดความที่ใชในการศึกษา
R แทน ผลรวมของคะแนนจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
N แทน จํานวนผูทรงคุณวุฒิ

เกณฑการวัด
1. ขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.50-1.00 มีคาความเที่ยงตรง ใชได
2. ขอคําถามที่มีคา IOC ต่ํากวา 0.50 ตองปรับปรุง ยังใชไมได
4. วิธีการเก็บขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1.ผูวิ จัย กํา หนดวัน เวลาในการเก็บ รวบรวมขอมูล จากกลุมตัวอยาง 324 ตัวอยาง ภายใน
ระยะเวลา 1 เดือน ระหวางวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ถึง 17 สิงหาคม 2563 โดยวิธีสุมตัวอยางแบบบังเอิญ
(Accidental Sampling) โดยแจกแบบสอบถามและจัดทําแบบสอบถามออนไลน (ใชโปรแกรม Google
Form) เพื่อใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแมโจ ไดทําการประเมินผลความพึงพอใจตอการใชระบบ
2. ผูวิจัยไดจัดทําคูมือ พรอมทั้งชี้แจงวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย และ ขอความรวมมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูล และแนะนําการใชงานระบบฯ ใหกลุมตัวอยางรับทราบ
3. ผูวิจัยตรวจความสมบูรณและความถูกตอง เมื่อรับแบบสอบถามกลับคืนมา
4. ผูวิจัยรวบรวมขอมูลของแบบสอบถาม จากกลุมตัวอยาง สรุปรวบรวมแบบสอบถามเพื่อ
เปนขอมูลในการวิเคราะหและอภิปรายผลตอไป
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5. วิธีการจัดทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการจัดทาขอมูลและการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. นําแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจความสมบูรณถูกตองในการตอบแบบสอบถาม แลวนํามา
คัดเลือกฉบับที่สมบูรณและมีความถูกตอง เพื่อนํามาวิเคราะหขอมูลตอไป
2. ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
2.1 วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ (frequency distribution) และคารอย
ละ (percentage) ของขอมูลเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
2.2 วิ เคราะห ข อ มู ล โดยหาค า เฉลี่ ย (mean) ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (standard
deviation) ของคะแนนที่ไดจากแบบสอบถามที่วัดความพึงพอใจตอการใชระบบฐานขอมูลสนับสนุน การ
จัดทําคําของบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ
2.3 แปลความหมายของคะแนน แบงเปน 5 ระดับ แลวแปลความหมายของคาเฉลี่ย
โดยผูวิจัยไดนํากระบวนการประเมินที่เรียกวา Affective test or Acceptance Test มาทําการการทดสอบ
และออกแบบประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบฐานขอมูลสนับสนุน การจัดทําคําของบประมาณ (ดาน
บุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ
โดยมีเกณฑการใหคะแนนเชิงปริมาณ แบงออกเปน 5 ระดับ ดวยกัน ตามเทคนิคของลิเคิรท (Likert
technique) หรือ แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ของลิเคิรทสเกล (ตารางที่ 2) (บุรินทร รุจจน
พันธุ, 2553)
ตารางที่ 2 เกณฑการใหคะแนนของแบบประเมินผลความพึงพอใจตอการใชงานระบบฐานขอมูล
เกณฑการใหคะแนน
ความหมาย
4.21 – 5.00
มีความพึงพอใจตอการใชงานระบบอยูในระดับมากที่สุด
3.41 – 4.20
มีความพึงพอใจตอการใชงานระบบอยูในระดับมาก
2.61 – 3.40
มีความพึงพอใจตอการใชงานระบบอยูในระดับปานกลาง
1.81 – 2.60
มีความพึงพอใจตอการใชงานระบบอยูในระดับนอย
1.00 – 1.80
มีความพึงพอใจตอการใชงานระบบอยูในระดับนอยที่สุด
ถาเปรียบเทียบเปน รอยละความพึงพอใจจะเทียบเปนรอยละ โดยผูวิจัยใชสถิติคาเฉลี่ย แลวนํา
คาเฉลี่ยมาปรับใหเปนคารอยละโดยเทียบบัญญัติไตรยางศ จากคะแนนเต็ม 5 เปนคะแนนเต็ม 100 จะไดคา
รอยละออกมา แลวมาเที ยบหาคาคะแนนโดยใชเกณฑ ดังนี้ (ตารางที่ 3) (มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี,
2561, หนา 36)

47

วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบเปนรอยละความพึงพอใจตอการใชงานระบบฐานขอมูล
รอยละความพึงพอใจ
ระดับคะแนน
ระดับความพึงพอใจมากกวา คารอยละ 80 ขึ้นไป
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. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
3.1 คารอยละ
รอยละ (percentage) = x 100
เมื่อ f แทน ความถี่
n แทน จานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด
3.2 การหาคาเฉลี่ย (Mean) เพื่อใชสรุปความคิดเห็นของกลุม เพื่อทราบความคิดเห็น
วาเปนเชนใดอยูในระดับใด โดยใชสูตร ดังนี้ (กมลพร, 2553)
เมื่อกําหนดให

แทน คาเฉลี่ยของการประเมิน
แทน ผลรวมของคะแนนที่ไดจากการประเมิน
แทน จํานวนผูที่มีความเกี่ยวของในการใชระบบ
การหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เปนคาวัดการกระจายที่สําคัญ ทางสถิติ
เพราะเปนคาที่ใชบอกถึงการกระจายของขอมูลไดดีกวาคาพิสัย และคาสวนเบี่ยงเบนเฉลี่ย โดยใชสูตร ดังนี้ (สุ
ทิน ชนะบุญ, 2560)
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เมื่อกําหนดให
แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แทน ผลรวมของคะแนนกําลังสองที่ไดจากการประเมิน
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดที่ไดจากการประเมินกําลังสอง
แทน จํานวนผูที่มีความเกี่ยวของในการใชระบบ
(มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี, 2561)
จากนั้น นําแบบประเมินที่ออกแบบไว นําไปใหผูบริหาร และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย แมโจได
เปนผูทดลองใชและทําการประเมินผลระบบ ไดแก ผูบริหาร/เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ (ภาพรวมมหาวิทยาลัย),
ผูบริหาร/เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ (ภาพรวมสวนงาน), บุคลากรสายวิชาชีพ และ บุคลากรสายสนับสนุน เปนผูทํา
การทดสอบระบบและทําการประเมินผลระบบ และไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการประเมินผลนํามา
สรุปวิเคราะหผลโดยใชหลักการทางสถิติเขามาเพื่อนําขอมูลที่ไดมาพัฒ นาหรือปรับปรุงระบบฐานขอมูลให
สมบูรณและดียิ่งขึ้นตอไป
6.ผลการวิจัย
การวิ จั ย ในครั้ งนี้ มี ก ารสํ า รวจความพึ งพอใจของผู ใช บ ริก ารข อ มู ล สารสนเทศต อ การใช ร ะบบ
สนับสนุนการจัดทําคําของบประมาณดานบุคลากรในมหาวิทยาลัยแมโจ โดยใชเครื่องมือ คือ แบบสอบถามซึ่ง
ผานการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา เป นเครื่องมื อในการเก็บ รวบรวมขอมูลจากผูรับ บริการในสถิติเชิ ง
พรรณนาและเชิงสถิติเชิงวิเคราะห ผลสํารวจความพึงพอใจของผูใหบริการฯ สรุปไดดังนี้
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ตารางที่ 4 แสดงทัศนคติของผูประเมินที่มีตอการใชงานระบบฐานขอมูลสนับสนุน การจัดทําคําขอ/จัดสรร
งบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ พิจารณารายประเด็น
ประเด็น
คาเฉลี่ย รอยละ ทัศนคติ
1. ความรวดเร็วในการแสดงผล มีการจัดหมวดหมูของขอมูล ทํา 3.65
73
มาก
ให สะดวกตอการคนหาและเขาถึงขอมูลไดงาย
2. ความสมบูรณ ครบถวนถูกตอง และนาเชื่อถือ
3.92
78.4
มาก
3. ความทันสมัย และเปนปจจุบันของฐานขอมูล
4.00
80
มาก
4. ฐานขอมูลนํามาใชประโยชนตอตัวทานและองคกรไดอยางมี 4.02
80.4
มาก
ประสิทธิภาพ
5. สารสนเทศขอมูลสนับสนุนการของบประมาณดานบุคลากร มี 3.93
78.6
มาก
ความถูกตองครบถวนเปนประโยชนตอการดําเนินการและการ
ตัดสินใจของผูบริหารได
6. มีการจัดระดับความปลอดภัยหรือกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึง
3.99
79.8
มาก
7. ระบบมีการรักษาขอมูลที่เปนสวนตัว
3.90
78
มาก
8. มีชองทางการติดตอสอบถามและใหขอเสนอแนะ
3.74
74.8
มาก
9. ฐานขอมูลครบถวนครอบคลุมทุกภารกิจ และตอบสนองความ 3.87
77.4
มาก
ตองการของผูใช
ความพึงพอใจในภาพรวมตอการใชงานระบบฐานขอมูล
3.99
79.8
มาก
1. ผูรับบริการ
ผูรับบริการที่ตอบแบบสอบถาม เพื่อวัดความพึงพอใจตอการใชระบบฐานขอมูลสนับสนุน การ
จัด ทํ าคํ าของบประมาณ (ด านบุ คลากร) ของมหาวิทยาลัยแม โจ มี กลุมตัวอยางจํานวนทั้ งหมด 324 คน
ผูใชบริการสวนใหญเปนบุคลากรสายสนับสนุน คิดเปนรอยละ 90.7 และผูใชบริการเปนบุคลากรสายวิชาการ
คิดเปนรอยละ 9.3 ตามลําดับ ผูใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 80 และผูใชบริการที่เปนเพศ
ชาย คิ ด เป น ร อ ยละ 20 ตามลํ า ดั บ ส ว นระดั บ การศึ ก ษาอยู ในระดั บ ปริญ ญาตรี รอ ยละ 74.1 ระดั บ
การศึกษาอยูในระดับปริญญาโท รอยละ 18.8 และ ระดับการศึกษาอยูในระดับอยูในระดับปริญญาเอก รอย
ละ 7.1 ตามลําดับ
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2. ความพึงพอใจตอการใหบริการในภาพรวมและรายประเด็น
ทัศนคติของผูประเมินที่มีตอการใชงานระบบฐานขอมูลสนับสนุน การจัดทําคําขอ/จัดสรร
งบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ สรุปไดดังนี้
ในประเด็นความรวดเร็วในการแสดงผล มีการจัดหมวดหมูของขอมูลทําให สะดวกตอการคนหาและ
เขาถึงขอมูลไดงาย มีทัศนคติมาก คือ 3.65 ซึ่งเปนทัศนคติในระดับเห็นดวยมาก คิดเปนคะแนนเฉลี่ยรอยละ
73 ในประเด็นความสมบูรณ ครบถวนถูกตอง และนาเชื่อถือ มีคาเฉลี่ย 3.92 ซึ่งเปนทัศนคติในระดับเห็นดวย
มาก คิดเปนคะแนนเฉลี่ยรอยละ 78.4 ในประเด็นความทันสมัย และเปนปจจุบันของฐานขอมูล มีคาเฉลี่ย
4.00 ซึ่งเปนทัศนคติในระดับเห็นดวยมาก คิดเปนคะแนนเฉลี่ยรอยละ 80.0 ในประเด็นฐานขอมูลนํามาใช
ประโยชนตอตัวทานและองคกรไดอยางมี ประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ย 4.02 ซึ่งเปนทัศนคติในระดับเห็นดวยมาก
คิดเปนคะแนนเฉลี่ยรอยละ 80.4 ในประเด็นสารสนเทศขอมูลสนับสนุนการของบประมาณดานบุคลากร มี
ความถูกตองครบถวนเปนประโยชนตอการดําเนินการและการตัดสินใจของผูบริหารได มีคาเฉลี่ย 3.93 ซึ่งเปน
ทัศนคติในระดับเห็นดวยมาก คิดเปนคะแนนเฉลี่ยรอยละ 78.6 ในประเด็นมีการจัดระดับความปลอดภัยหรือ
กําหนดสิทธิ์ในการเขาถึง มีคาเฉลี่ย 3.99 ซึ่งเปนทัศนคติในระดับเห็นดวยมาก คิดเปนคะแนนเฉลี่ยรอยละ
79.8 ในประเด็นระบบมีการรักษาขอมูลที่เปนสวนตัว มีคาเฉลี่ย 3.90 ซึ่งเปนทัศนคติในระดับเห็นดวยมาก
คิดเปนคะแนนเฉลี่ยรอยละ 78 ในประเด็นมีชองทางการติดตอสอบถามและใหขอเสนอแนะ มีคาเฉลี่ย 3.74
ซึ่ งเป น ทั ศ นคติ ในระดั บ เห็ น ด ว ยมาก คิ ด เป น คะแนนเฉลี่ ย รอ ยละ 74.8 ในประเด็ น ฐานข อ มู ล ครบถ ว น
ครอบคลุมทุกภารกิจ และตอบสนองความ ตองการของผูใช มีคาเฉลี่ย 3.87 ซึ่งเปนทัศนคติในระดับเห็นดวย
มาก คิดเปนคะแนนเฉลี่ยรอยละ 77.4
และในประเด็น ความพึ งพอใจในภาพรวมตอการใชงานระบบฐานขอมูล มีคาเฉลี่ย 3.99 ซึ่งเปน
ทัศนคติในระดับเห็นดวยมาก คิดเปนคะแนนเฉลี่ยรอยละ 79.8
8. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะหขอมูล สามารถนําผลการวิจัยมาอภิปรายผล ไดดังนี้
จากตารางที่ 4 ทัศนคติของผูประเมินที่มีตอการใชงานระบบฐานขอมูลสนับสนุน 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
สําหรับการสํารวจความพึงพอใจของผูรับ บริการตอการใชระบบฐานขอมูลสนับสนุน การ
จัดทําคําของบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ ในภาพรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 แสดงให
เห็ น ว าผู รั บ บริ ก ารมี ค วามพึ งพอใจต อ การให บ ริก ารในระดั บ มาก คิ ด เป น คะแนนเฉลี่ ย รอ ยละ 79.8 ซึ่ ง
สอดคลองกับงานวิจัยของจักรกฤษณ สงากอง (2558) ไดทําการวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการ
ใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ของพนักงานเทศบาลนครรังสิต งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชงานระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกสของพนักงานเทศบาลนครรังสิต
โดยขั้นตอนการวิจัยประกอบดวย การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่มีความเกี่ยวของ การสรางกรอบ
แนวคิด ที่ประกอบดวยปจจัยสําคัญทั้งหมด 5 ดาน การเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง
ที่เปนพนักงาน เทศบาลนครรังสิต ซึ่งใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสจํานวน 225 คน และการวิเคราะห
ข อมู ล โดยสถิ ติ เชิ งพรรณนา และสถิ ติ เชิ งอนุ มาน ผลการวิจัย พบวา ป จ จัย ดานประสิ ท ธิภ าพของระบบ
(System Performance) และ ป จ จั ย ด านเจาหน าที่ผู ให บ ริการ (Service Officers) มี อิท ธิพ ลต อความพึ ง
พอใจในการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โดยปจ จัยที่สงผลกระทบตอความพึงพอใจมากที่สุดคือ
ปจจัยดานประสิทธิภาพของระบบ และสอดคลองกับงานวิจัยของนายธนรัฐ อินตะสาร และคณะ (2557) ได
ทําการวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศ วิทยาลัย
การอาชีพดอกคําใต ผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต ดังนี้ โดยหัวขอที่มีเฉลี่ยสูงกวาหัวขออื่น 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
หัวขอที่มีคาเฉลี่ยต่ํากวาหัวขออื่น ๆ คือหัวขอมีความสเถียรภาพและการเชื่อมตอแลวไมเกิดปญหา มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.00 จากการศึกษาพบความพึงพอใจของผูใชบริกรตอการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศอยูใน
เกณฑดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19
ดั งนั้ น สามารถสรุ ป ไดว า ระบบฐานข อ มู ล สนั บ สนุ น การจั ด ทํ า คํ า ของบประมาณ (ด า น
บุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ ที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยูในระดับดีสามารถนําไปใชงานได
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9. ปญหาที่พบในการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ พบปญหาอุปสรรคของการทํางาน ดังนี้
1. ข อ มู ล งบประมาณบุ ค ลากรและเงิ น เดื อ นที่ นํ า มาจั ด เก็ บ และรวบรวม มาจากหลาย ๆ
แหลงขอมูล และตองนํามาตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณโดยผูที่เกี่ยวของกับทางดานงบประมาณ
เชน กองแผนงาน กองคลัง และกองการเจาหนาที่ตอไป เพื่อใหการวิเคราะหผลมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
2. ขอมูลบางสวน เปนขอมูลชั้นความลับ เชน เรื่องการเงินของบุคลากร ไมสามารถเผยแพรสู
สาธารณะได
3. ขอมูลบางสวนมีไมครบ เนื่องจากตองมีการรวบรวมจากหลาย ๆ แหลงขอมูล มีรูปแบบของ
ขอมูลที่แตกตางกัน และไมไดมีการจัดเก็บไว ทําใหไมสามารถแสดงรายงานเชิงลึก (Dashboard) ได
10. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. การเพิ่มชองทางติดตอแบบออนไลน
2. ควรปรับเว็บไซตใหเปนแบบ Responsive web เพื่อใหเหมาะสมกับการแสดงผลหนาจอขนาด
ตาง ๆ และความละเอียดของหนาจอในอุปกรณที่แตกตางกัน
3. ควรปรับรูปแบบมุมมองของขอมูลใหดูเรียบงาย
4. ควรมีข อมู ล ลัก ษณะ Infographic เพื่ อการดูผ ลที่ ชัด เจน สวยงาม สะดวกรวดเร็ว เหมาะสม
สําหรับการตัดสินใจของผูบริหาร
5. ควรเพิ่มมิติในการออกรายงานใหครอบคลุมกับ ความตองการของผูใชงานใหมากขึ้น เพื่อชวย
สนับสนุนการตัดสินใจใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
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การพัฒนาระบบจัดการฐานขอมูลงานวิจัยผานเว็บแอปพลิเคชัน
ของมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ
Web Application Development of Research Database Management System
Maejo University - Phrae Campus
ศักดา ปนตาวงค
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ
Sakda Pintawong
Maejo University - Phrae Campus
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.
Keywords: Development of Management System, Research Database System, Web
Application, Relational Database, SQL Server, Asp.NET
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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
ตามหลั ก การวงจรพั ฒ นาระบบ (System Developing Life Cycle : SDLC) ผลของการพั ฒ นา
ระบบงาน ไดเว็บแอบพลิเคชั่น 3 สวน ไดแก 1.สวนของผูดูแลระบบ เปนสวนที่เกี่ยวของกับ การ
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
ของงานบริการวิชาการและวิจัยโดยใชงานไดทั้งคอมพิวเตอรและทางโทรศัพทสมารทโฟน
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 เปนหนวยงานที่เทียบเทากับคณะ สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ
จังหวัดเชียงใหม ไดใหความสำคัญของงานวิจัย จึงมีนโยบายใหบุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรสาย
วิชาการทำงานวิจัยโดยการหาทุนจากแหลงเงินภายนอกและใหทุนวิจัยโดยใชเงินงบประมาณภายใน
ของมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติเอง
จำนวนงานวิจัยนับตั้งแตเริ่มจัดตั้งมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ มาจนถึงปจจุบัน
มีจำนวนมากกวา 300 งาน ใชการเก็บขอมูลโดยใชโปรแกรมไมโครซอรฟ เอ็กเซล (Microsoft Excel)
สามารถจัดทำสถิติตาง ๆ ได ตามความสามารถของโปรแกรม ปญหาที่พบคือ การรวบรวบจัดทำสถิติ
ตาง ๆ ยังทำไดชา และไมเปนปจจุบัน ไฟลขอมูลอยูที่เจาหนาที่เพียงคนเดียวเสี่ยงตอการสูญหายของ
ขอมูล และยังขาดการเก็บขอมูลอยางเปนระบบสำหรับการนำมาวิเคราะห และการตัดสินใจในการ
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จัดสรรทุนวิจัยภายในใหกับบุคลากรใหทั่วถึงรวมถึงเปนแหลงคนควาขอมูลใหกับนักวิจัยหนาใหมใน
การขอสนับสนุนงบประมาณของมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ
ระบบฐานขอมูล เปนการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ทำใหผูใชสามารถใชขอมูล ที่เกี่ยวของ
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
และบุคลากรที่เกี่ยวของกับงานวิจัยในมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อออกแบบและสรางฐานขอมูลโมเดลฐานขอมูลเชิงสัมพันธ สำหรับใชในการบันทึกและจัดเก็บ
ขอมูลงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ ที่ไดรับจากแหลงทุนภายใน
และแหลงทุนภายนอก ผานเว็บแอปพลิเคชัน ตั้งแตป พ.ศ. 2543 เปนตนไป
2. เพื่อใหนักวิจัยและผูสนใจสามารถสืบคนขอมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระ
เกียรติ ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
3. เพื่อจัดทำสถิติขอมูลจำนวนเงินวิจัยที่ไดแตละปแยกตามสายวิทยาศาสตรและสายสังคมศาสตร
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. มีฐานขอมูลวิจัยของมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ สำหรับบันทึกขอมูลงานวิจัย สืบคน
ขอมูล ผานระบบอินเตอรเน็ต
2. มีรายงานประวัติและสถิติการทำงานวิจัยยอนหลังเพื่อนำมาประกอบการใหทุนวิจัยดวยแหลงทุน
ภายใน
3. นักวิจัยจากภายนอกสามารถสืบคนฐานขอมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระ
เกียรติ เพื่อนำไปเปนแหลงอางอิงได
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ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึ ก ษา “การพั ฒ นาระบบจั ดการฐานขอ มู ล งานวิ จ ั ย ผา นเว็บ แอปพลิ เคชั น ของ
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ” ไดกำหนดขอบเขตของระบบงาน ดังนี้
1. ดานเนื้อหาและขอมูล ไดแก ชื่องานวิจัยภาษาไทย และภาษาอังกฤษ คำสำคัญ แหลงทุน
วิจัย ประเภทของงานวิจัย รายชื่อผูวิจัยหลัก และผูวิจัยรวม สัดสวนการวิจัย บทคัดยอ
ไฟลรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ
2. ดานการทำงาน ประกอบดวย สวนการสืบคนงานวิจัย สวนการบันทึกขอมูลงานวิจัย
สวนการบันทึกขอมูลแหลงทุนวิจัย สวนการจัดการผูวิจัย
3. ด า นรายงาน ประกอบดว ย รายงานงบประมาณวิจ ัย แยกตามแหล งทุ น ภายในและ
ภายนอก รายงานงานวิจัยตามแหลงงบประมาณ
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการพั ฒ นาระบบการจั ด การฐานข อ มู ล งานวิจ ัย เปน การออกแบบและพั ฒ นาระบบ
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)
ฐานขอมูลคือกลุมขอมูลที่มีความสัมพันธกันและถูกนำมาเก็บไวในที่เดียวกันอยางเปนระบบ
เพื่อนำไปใชในวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งโดยกลุมผูใชตั้งแตหนึ่งกลุมขึ้นไป
ความหมายของระบบฐานขอมูล นันทนี แขวงโสภา (2548 : 19 - 22) ขอมูล (data) คือ
ขอเท็จจริง (real facts) ตาง ๆ ที่เกี่ยวของหรือแสดงลักษณะของบุคคล สิ่งของ สถานที่ หรือ
เหตุ การณ ใด ๆ ที่อาจเป น ได ทั ้ งตั ว เลข (numeric) เชน ราคา ปริมาณ จำนวนเงิน สว นสูง
น้ำหนัก ระยะทาง รหัสวิชา เกรดเฉลี่ย หรือขอเท็จจริงที่ไมใชตัวเลข (non-numeric)
สุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ (2546 : 285 - 287) ไดอธิบายความหมายของระบบฐานขอมูลเชิง
สัมพันธ หมายถึง ฐานขอมูลที่มีโครงสรางแบบเชิงสัมพันธ (relational structure) ซึ่งเปนโครงสราง
ที่ไดรับการพัฒนาขึ้นภายหลังทั้งสองแบบที่กลาวมาขางตน โครงสรางแบบนี้จะทำใหผูใชมองเห็น
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ขอมูลถูกเก็บในลักษณะของเทเบิลแบบสองมิติซึ่งประกอบดวยแถวและคอลัมน โดยไมตองสนใจวา
ขอมูลจะถูกเก็บจริงในลักษณะใด และสามารถกำหนดความสัมพันธระหวางเทเบิลได ความสัมพันธ
ระหวางขอมูลจะเปนไดทั้งแบบ 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 หลักการของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สามารถนำมาใชไดในสวนประกอบฮารดแวรและซอฟตแวร โดยระบบนั้นอาจเปนฮารดแวรอยางเดียว
ซอฟตแวรอยางเดียว หรือมีทั้งสองอยางก็ได
การดำเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนและสัมภาษณผูใชงาน เปนกระบวนการเริ่มตนหรือกระบวนการ
ระยะแรกซึ่งเริ่มตนดวยการสำรวจความตองการของผูใชและนำขอมูลดังกลาวมาวิเคราะห
1. สัมภาษณเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับงานวิจัย เชน การกรอกเอกสารขอมูลงานวิจัย การ
คนหารายชื่องานวิจัย การจัดเก็บเอกสารประเภทตาง ๆ เกี่ยวกับงานวิจัย
2. ศึกษาจากขอมูล การจั ดเก็บเอกสารที่ใชอยูในระบบปจจุบัน เพื่อเปนแนวทางในการ
ดำเนินการจัดทำระบบใหม
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหระบบ เปนกระบวนการตอจากการวางแผนและสอบสัมภาษณผูที่
เกี่ยวของกับระบบซึ่งกระบวนการในระยะนี้ เปนการศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานของระบบเดิม เพื่อ
ทำความเขาใจกับประเด็นความสำคัญของปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นและนำความตองการเหลานั้นมา
ศึกษาและวิเคราะหเพื่อหาทางแกไขปญหาดังกลาวหรือเพื่อการขยายการปรับปรุงระบบเดิมหรือ
เปลี่ยนแปลงระบบเดิมใหมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นมาจัดทำใหเปนระบบและวิเคราะห หาความเปนไปได
ในการจัดทำระบบ ดังแสดงในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แผนภาพการไหลขอมูลระดับ 1 (Data Flow Diagram Level 1)
ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบระบบ เมื่อไดผลสรุปจากกระบวนการวิเคราะหแลว กระบวนการ
ระยะตอมาคือการออกแบบฐานขอมูลและสวนติดตอกับผูใชงาน แลวจะถูกนำมาใชในการแกปญหา
หรือตอบสนองความตองการของผูใชงานตามที่ไดทำการวิเคราะหไว ทั้งนี้ไดใชหลักการออกแบบ
Responsive Web Design เพื่อใหระบบรองรับการแสดงผลไดในคอมพิวเตอรและในโทรศัพทสมารท
โฟน
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ภาพที่ 2 การออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ

ภาพที่ 3 การออกแบบโครงสรางเมนูการทำงานของระบบจัดการฐานขอมูล
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ภาพที่ 4 การออกแบบสำหรับคอมพิวเตอร

ภาพที่ 5 การออกแบบสำหรับโทรศัพท
สมารทโฟน

ภาพที่ 6 การออกแบบรายงานงบประมาณ
วิจัยสายวิทยาศาสตร/สังคมศาสตร

ภาพที่ 7 การออกแบบรายงานจำนวนงานวิจัย
สายวิทยาศาสตร/สังคมศาสตร

ภาพที่ 8 การออกแบบรายงานงบประมาณ
วิจัยตามแหลงทุน

ภาพที่ 10 การออกแบบรายงานงบประมาณ
วิจัยแหลงทุนภายใน/ภายนอก

ภาพที่ 9 การออกแบบรายงานจำนวนงานวิจัย
ตามแหลงทุน

ภาพที่ 11 การออกแบบรายงานจำนวน
งานวิจัยแหลงทุนภายใน/ภายนอก

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาและติดตั้ง ผูวิจัยไดพัฒนาระบบโดยใชภาษา ASP.NET และระบบ
ฐานขอมูล SQL SERVER มีกระบวนการสราง ทดสอบ และการติดตั้งระบบ โดยนำขอมูลที่อยูทั้งหมด
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มาบันทึกลงในฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้น โดยเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ ไดทดสอบการใชงาน และปรับปรุง
ระบบใหสอดคลองกับความตองการของผูใชงาน

ภาพที่ 12 หนาระบบฐานขอมูลวิจัย

ภาพที่ 13 หนาจอแสดงการเขาสูระบบ

ภาพที่ 14 หนาจอรายงานงบประมาณวิจัย

ภาพที่ 15 หนาจอรายงานจำนวนวิจยั

ภาพที่ 16 หนาจอเพิ่มขอมูล

ภาพที่ 17 หนาจอคนหาและแกไข

ภาพที่ 18 หนาจอนักวิจัย

ภาพที่ 19 หนาจอแหลงทุนวิจัย
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ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย เปนการตรวจสอบเพื่อให
เครื่องมือที่ใช มีประสิทธิภาพมากกวาระบบปจจุบันเพราะการทำงานโดยใชระบบคอมพิวเตอรมา
ชวยในการจัดเก็บขอมูล ซึ่งขอมูลตาง ๆ จะมีการจัดเก็บไวในฐานขอมูลที่ไดออกแบบและยังชวยใน
เรื่องของการรักษาความปลอดภัยของขอมูลตาง ๆ ที่ถูกจัดเก็บ สามารถเรียกดูขอมูลขึ้นมาใชงานได
ตามความตองการของผูใชไดอยางสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือในการวิจัยไดแบงกลุมผูใชออกเปน 3 กลุม ดังนี้
1. กลุมผูดูแลระบบ ไดแก เจาหนาที่งานวิจัย จำนวน 5 คน
2. กลุมอาจารยและนักวิจัย จำนวน 50 คน
3. กลุมบุคคลทั่วไป 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
ตารางที่ 1 ระดับเกณฑการประเมิน
ระดับ
ความหมาย
1

นอยที่สุด

2

นอย

3

ปานกลาง

4

มาก

5

มากที่สุด
6.2 กำหนดชวงคะแนนของความพึงพอใจเครื่องมื อในการวิจ ัย โดยการใชส ูต ร

คำนวณ ดังนี้
ชวงคะแนน = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด
จำนวนอันตรภาคชั้น
= 5-1/5
= 0.80
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ดังนั้น ชวงคะแนน 1.00-1.80
ชวงคะแนน 1.81-2.60
ชวงคะแนน 2.61-3.40
ชวงคะแนน 3.41-4.20
ชวงคะแนน 4.21-5.00

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

นอยที่สุด
นอย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด

คาเฉลี่ยเลขคณิต
∑𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑥𝑥𝑥𝑥̅ =
𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑥𝑥𝑥𝑥̅ แทน คาเฉลี่ยเลขคณิตของแตละกลุมประชากร

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 แทน คาของขอมูลแตละกลุมประชากร
𝑁𝑁𝑁𝑁 แทน จำนวนประชากร

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

𝑆𝑆𝑆𝑆. 𝐷𝐷𝐷𝐷. = ��

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑥𝑥̅
𝑁𝑁𝑁𝑁

S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 แทน คาของขอมูลแตละกลุมประชากร

𝑥𝑥𝑥𝑥̅ แทน คาเฉลี่ยเลขคณิตของแตละกลุมประชากร
𝑁𝑁𝑁𝑁 แทน จำนวนประชากร

ขั้นตอนที่ 7 การบำรุงรักษา เปนกระบวนการที่ใชในการดูแลการทำงานของระบบใหมให
ราบรื่น และมีประสิทธิภาพอยางสม่ำเสมอ ทั้งนี้ในการใชงานระบบใหมเปนชวงระยะเวลาหนึ่ง องคกร
จำเปนที่จะตองไดรบั
คำรองหรือขอมูลจากผูใชงานระบบวาระบบที่พัฒนาขึ้นนั้นมีขอบกพรองใน
สวนใดบาง ซึ่งคำรองหรือขอมูลจากผูใชงานระบบควรจะมีการระบุถึงปญหาหรือขอบกพรองอยาง
ชัดเจน รวมไปถึงระบุเหตุผลและความจำเปนที่ตองการใหมีการปรับปรุงระบบ
ผลการศึกษา
จากการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลงานวิจัยผานเว็บแอปพลิเคชัน ของมหาวิทยาลัย
แมโจ-แพร เฉลิมพระเกี ยรติ ไดสรางเว็บ ไซตในสว นของผูใชงานทั่ว ไป และผูดูแลระบบ พบวา
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ระบบงานใหมสามารถคนหาขอมูลงานวิจัยไดรวดเร็วกวาระบบเดิม และสามารถทำงานผานเว็บแอป
พลิเคชันทั้งในระบบคอมพิวเตอรและโทรศัพทสมารทโฟน สามารถสรางรายงาน การคนหาตามชนิด
แหลงทุนตามปงบประมาณ และรายงานผลการคนหาตามความตองการของงานบริการวิชาการและ
วิจัย ทำใหบุคลากรมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ สามารถคนหางานวิจัยยอนหลังได
ผูจัดทำระบบการจัดการฐานขอมูลงานวิจัย ไดทำการประเมินผลการทำงานของระบบ เพื่อ
ชวยใหผูจัดทำทราบถึงปญหาตาง ๆ ที่เกิดหลังจากที่นำระบบมาทดลองใชงาน โดยเลียนแบบระบบ
การจัดการฐานขอมูลงานวิจัยที่ใชงานจริงของมหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติ โดยผูจัดทำ
ไดทำการประเมิน ออกเปน 3 สวน คือ 1) ผูดูแลระบบ ไดแก เจาหนาที่สังกัดงานบริการวิชาการ
และวิจัย 2) อาจารยและนักวิจัย ไดแก อาจารยและนักวิจัย 3) บุคคลทั่วไป ไดแก นักศึกษา และ
บุคคลภายนอก ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
1.สรุ ปผลการประเมิ นความพึ งพอใจสำหรับผูด ูแ ลระบบ จากการใชงานระบบฐานขอมูล วิ จัย
จำนวน 5 ชุด สามารถสรุปความคิดเห็นเปนคะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจสำหรับผูดูแลระบบ
ระดับความพึงพอใจ
รายละเอียดการประเมิน
5 4 3 2 1
1.การออกแบบระบบไดครบถวนตาม
3 2
ความตองการ
2.ขั้นตอนการทำงานเขาใจงาย
3 2
3.การใชงานระบบทำไดงาย
2 3
4.ระบบมีความปลอดภัยของขอมูล
2 3
5.ความเร็วในการประมวลผลขอมูล
2 2 1
6.มีระบบชวยเหลือและปองกันความ
3 2
ผิดพลาดของผูใชงาน
7.รายงานผลไดตามความตองการ
2 3
8.รายงานผลไดถูกตอง
1 3 1
9.ขอมูลสามารถนำไปใชประโยชนได
2 2 1
10.คูมือการทำงานของระบบ
3 2
รวม
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คาเฉลี่ย
4.60

เบี่ยงเบน
S.D.
0.55

4.60
4.40
4.40
4.20
4.60

0.55
0.55
0.55
0.55
0.84

4.40
4.00
4.20
4.60
4.38

0.55
0.55
0.71
0.84
0.60
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จากตารางประเมินความพึงพอใจการใชงานระบบฐานขอมูลวิจัยสำหรับผูดูแลระบบ ผลการประเมิน
ความพึงพอใจโดยรวมคาเฉลี่ย 4.38 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 โดยระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับคะแนน 4.21 ขึ้นไปไดแก การออกแบบระบบไดครบถวนตามความตองการ ขั้นตอนการทำงาน
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
ตารางที่ 3 ผลความพึงพอใจใชงานระบบฐานขอมูลวิจัยสำหรับเจาหนาที่และบุคลากร
รายละเอียดการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
S.D.
5 4 3 2 1
1.การเขาถึงระบบทำไดงายและรวดเร็ว 32 7 7 4
4.34
1.00
2.ความสะดวกในการเรียกดูและสืบคน 21 18 3 8
4.04
1.07
ขอมูล
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
17 18 7 8
3.88
1.06
ตองการ
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 จากการใชงานระบบฐานขอมูล วิจั ย
จำนวน 50 ชุด สามารถสรุปความคิดเห็นเปนคะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้
ตารางที่ 4 ผลความพึงพอใจใชงานระบบฐานขอมูลวิจัยสำหรับบุคคลทั่วไป
ระดับความพึงพอใจ คาเฉลี่ย
รายละเอียดการประเมิน
5 4 3 2 1
1.การเขาถึงระบบทำไดงายและรวดเร็ว 19 23 8
4.22
2.ความสะดวกในการเรียกดูและสืบคน 34 7 9
4.50
ขอมูล
3.ขอมูลครอบคลุมตามความตองการ
24 16 7 3
4.24
4.เมนูการใชงานงาย
20 20 10
4.24
5.ความเร็วในการแสดงผลขอมูล
13 25 11 1
4.00
6.ความทันสมัย และเปนปจจุบัน
20 21 9
4.20
7.รายงานผลไดตามความตองการ
22 16 12
4.27
8.ความถูกตอง ชัดเจน นาเชื่อถือ
25 16 9
4.34
9.ปริมาณขอมูลมีเพียงพอกับความ
17 21 12
4.14
ตองการ
10.ขอมูลมีประโยชนตอการนำไปใชงาน 29 14 7
4.42
รวม
4.26

เบี่ยงเบน
S.D.
0.71
0.79
0.87
0.74
0.76
0.78
0.81
0.80
0.79
0.78
0.04

จากตารางประเมินความพึงพอใจสำหรับบุคคลทั่วไปจากการใชงานระบบฐานขอมูลวิจัย ผล
การประเมินความพึงพอใจโดยรวมคาเฉลี่ย 4.26 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 0.04 โดยความสะดวก
ในการเรียกดูและสืบคนขอมูล มีระดับความพอใจมากที่สุดคาเฉลี่ย 4.50 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)
0.79 สวนความเร็วในการแสดงผลขอมูล มีระดับความพอใจต่ำที่สุด คาเฉลี่ย 4.00 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) 0.76
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจยั พบวาการพัฒนาระบบจัดการฐานขอมูลงานวิจัยผานเว็บแอปพลิเคชัน ของ
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติโดยใชฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ในการจัดเก็บและสวนของการ
บันทึกขอมูลงานวิจัยในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน ไดจัดเก็บขอมูลงานวิจัยตั้งแต ป พ.ศ. 2543 ถึง ป
2563 จำนวน 359 เรคคอรด นักวิจัยทั้งหมด 91 เรคคอรด แหลงทุนวิจัย 29 เรคคอรด สามารถ
สืบคนขอมูลงานวิจัยผานเว็บแอปพลิเคชันไดทั้งในอุปกรณคอมพิวเตอรและโทรศัพทสมารทโฟน
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) บุคคลทั่วไป มีระดับความพึงพอใจในระบบเฉลี่ย 4.26±0.04
หมายถึง มากที่สุด ดังนั้นผูวิจัยจึงสรุปเบื้องตนไดวาการนำระบบฐานขอมูลงานวิจัยมาใชงานสามารถ
สืบคนงานวิจัยไดและสามารถแสดงรายงานตามความตองการของงานบริการวิชาการและวิจัยโดยใช
งานไดทั้งคอมพิวเตอรและทางโทรศัพทสมารทโฟน
ขอเสนอแนะจากผูใชงาน
หนา Home page ควรแสดงงานวิจัยที่ไดรับทุนในปปจจุบัน ควรเพิ่มขาวประกาศงานวิจัย
รวมถึงโครงสรางองคกร และควรเพิ่มธีมเว็บไซตใหนาสนใจ และ ควรมีการประชาสัมพันธใหบุคลากร
ทราบวามีระบบฐานขอมูลงานวิจัย ควรเพิ่มไฟลรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณใหครบทุกงานวิจัย
ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบ
ในการนำเขาขอมูลจากระบบเดิมทีจ่ ัดเก็บในรูปแบบไฟล Excel อาจจะมีความผิดพลาดของ
ขอมูลบางสวน ผูดูแลระบบจำเปนตองตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง ในสวนของขอมูลการนำงานวิจัยไปใช
ประโยชนยังขาดขอมูลสวนนี้อยูซึ่งจำเปนตองนำไปประกอบสำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานผลวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบจัดการฐานขอมูลงานวิจัยผานเว็บแอปพลิเคชัน ของ
มหาวิ ท ยาลั ย แม โ จ - แพร เฉลิ ม พระเกี ย รติ Web Application Development of Research
Database Management System Maejo University - Phrae Campus ไดสำเร็จลุลวง โดยไดรับ
ทุ น อุ ดหนุ น การวิ จ ั ย จากงบรายไดป ระจำป 2562 เพื่อใชในการดำเนิน งานของบุคลากรสั ง กั ด
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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คาแนะนาในการเตรียมต้นฉบับ
เรื่องที่ตีพิมพ์
บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทความวิชาการ
การเตรียมต้นฉบับ
1. ภาษา เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ใช้ตัวเลขอารบิคทั้งหมด
2. การพิมพ์ พิมพ์หน้าเดี่ยวบนกระดาษขนาด A4 ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ตัวอักษร TH
Sarabun ขนาด 16 ตัวอักษรต่อนิ้ว ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (รวมบทคัดย่อ รายการอ้างอิง และ
ภาพประกอบ) ขอบกระดาษบน 1.5” ล่าง 1” ซ้าย 1.5” ขวา 1” จัดคอลัมน์เดียว ขอบขวาตรงชิดขอบ
ยกเว้นหัวข้อเอกสารอ้างอิงไม่ต้องชิดขอบขวา ระยะห่างระหว่างบรรทัดและหัวข้อเท่ากันหมด ไม่ใช้ภาพ
สัญลักษณ์วงกลมและอื่นๆ สาหรับหัวข้อ กรณีมีเลขข้อ ให้ข้อความบรรทัดใหม่ชิดขอบซ้ายโดยไม่เยื้อง
ภายในข้อ
3. องค์ประกอบและการเรียงลาดับเนื้อหา
(1) ชื่อเรื่อง (title) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(2) ชื่อผู้แต่ง (author) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สาหรับชื่อหน่วยงานทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และ e-mail ให้พิมพ์เป็นเชิงอรรถ (footnote) ในหน้าแรกของบทความ
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