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การเพิ่มประสิทธิภาพของการค้นคืนข้อมูลโดยอาศัยการขยายคาสอบถามแบบจัดกลุ่ม
Improvement of Retrieval Efficiency using Clustered Base Query Expansion
รัฐสิทธิ์ สุขะหุต และ คมสันต์ น้อยเทพ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rattasit Sukhahuta and Khomsan Noithep
Department of Computer Science, Faculty of Science,
Chiangmai University
Abstract
There has been an increasing numbers of electronic document distributed online
in nowadays. Most of the data available is in a semi- structure and unstructured format.
To make use of these data, we need to understand the underlying structure at some level
in order for data becomes useful. This can be done using text pre-processing process and
data structure analysis with natural language processing process. In information retrieval,
interested documents can be retrieved using indexing technique consisting of a list of
sorted terms that link to a list of documents. Each document is associated with the
frequency count indicating the number of times that a term appear in the document. The
users can then search for the interested documents by specify one or more keywords
called ‘ terms query’ . These keywords can be either a single word or multiple words
together. The key issue in identifying search terms is that most users may not be able to
identify the search terms correctly. The problems occur when user do not know what
terms are indexed. Therefore, the interested documents can not be found. This paper
proposes a technique that expand the query terms based on the term similarity and terms
with similar meaning within the same domain. By measuring the value of recall and
precision, this technique has proven that this technique resulted in increased document
retrieval performance.
Keywords: Query Expansion, Keyword Search, WordNet
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บทคัดย่อ
ปัจจุบันการเผยแพร่ เอกสารในรูปของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มี ปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น และเป็น
ข้อมูลที่จัดอยู่ในประเภทของข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างตายตัว การค้นคืนข้อมูลจากเอกสารจาเป็นต้องทา
ความเข้าใจกับรูปแบบโครงสร้างข้อมูลที่จัดเก็บ และต้องมีการเตรียมข้อมูลให้เหมาะสมก่อนการค้นคืน
หลักการทางานของระบบการค้นคืนเอกสารจะต้องอาศัยคาค้นคืน ซึ่งเป็นคาสาคัญที่ผู้ใช้งานสนใจหรือ
ต้องการสืบค้นโดยการระบุคาที่ใช้ในการค้นคืนนั้น อาจจะเป็นคาเดี่ยวหรือคาหลายคามาประกอบกัน
ปัญหาสาคัญของการระบุคาค้นคืนคือผู้ใช้งานส่วนใหญ่อาจจะไม่สามารถระบุคาค้นคืนได้อย่างถูกต้องหรือ
คาที่ต้องการไม่ได้ถูกจัดให้เป็นดัชนีสาหรับค้นคืน ทาให้ไม่พบเอกสารที่ต้องการ จากการทดลองพบว่า
แนวคิดการขยายคาสืบค้นโดยอาศัยหลักการจัดกลุ่มคาจากคานิยามศัพท์จากเวิร์ดเน็ต จากการวัดผลค่า
ระลึกและค่าความแม่นยาพบว่าเทคนิควิธีนี้ทาให้ประสิทธิภาพการค้นคืนเอกสารเพิ่มมากขึ้น
คาสาคัญ: การขยายคาสืบค้น, สืบค้นคาสาคัญ, เวิร์ดเน็ต
1. บทนา (Introduction)
การจัดกลุ่มเอกสารเป็นเทคนิคที่ใช้สาหรับการจาแนกเอกสารตามคุณสมบัติของเอกสารที่กาหนด
โดยให้เอกสารที่มีคุณสมบัติที่มีความคล้ายคลึงกันถูกจัดให้อยู่ภายในกลุ่มเดียวกัน เทคนิคการจัดกลุ่ม
สามารถนาไปใช้กับงานค้นคืนเอกสารเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพ ความรวดเร็วในการค้นคืนเอกสาร การจัด
กลุ่มสามารถทาได้โดยการแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยๆ เมื่อผู้ใช้มีการระบุคาสาหรับการค้นคืนเพื่อให้มีการจัด
กลุ่ม และลดขนาดของจานวนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการค้นคืนแทนการค้นหาจากเอกสารทั้งหมด การ
กาหนดคาสาคัญของคาที่ต้องการสืบค้นผู้ใช้จาเป็นต้องเข้าใจถึงเนื้อหาและคาสาคัญที่ เป็นตัวแทนของ
เอกสารที่สนใจ เนื่องจากการประมวลผลข้อมูล ต้นทางอยู่ในรูปของภาษาธรรมชาติ แนวคิดของการ
ประมวลผลด้ว ยภาษาธรรมชาติจึงถึงน ามาใช้เพื่อวิเคราะห์ โ ครงสร้ างข้อมูล โดยการศึกษาการสกั ด
คุณสมบัติของคาสาคัญพบว่ามีการเลือกด้วยคาเดี่ยว พยางค์ วลี หรือกลุ่มคาที่อยู่ในรูปของประโยค ที่อยู่
ในระบบการสืบค้นนั้นจะอาศัยการทาดัช นี และการสกัดคุณลักษณะที่สาคัญของเอกสารที่มีการรวบรวม
มาจากอินเตอร์เน็ตหรือแหล่งที่เก็บข้อมูล ต่างๆ ซึ่งกลุ่มคาเหล่านี้เรียกว่าถุงคา ที่ถูกนามาจัดให้อยู่ในรูป
ของเวคเตอร์ โดยมีการแทนค่าด้วยคุณลักษณะของค่าความถี่ (Frequency) และความถี่ผกผัน (Inverse
Document Frequency) ที่ปรากฏและค่าน้าหนักตามโดเมนที่กาหนด นอกจากนี้การนาแนวคิดของการ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติมาใช้เพื่อประมวลผลคา อาทิการตัดคา การลดรูปของคา (Word Inflection)
เพื่อให้คาอยู่ในรู ป ของรากศัพท์ กรณีที่มีการผั นคาให้ อยู่ในรูปต่างๆ ยังอาศัยการรวมคาเดี่ยวให้ เ ป็น
กลุ่มคาโดยอาศัย N-Gram ยังสามารถช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของตาแหน่งการเกิดของคาอีกด้วย พิลาวัณย์
พลับรู้การ และกฤษณะ ไวยมัย ได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อวัดความคล้ายคลึงของคาเพื่อนามาจัดกลุ่มโดยอาศัย
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คานิยามศัพท์จากพจนานุกรมเวิร์ดเน็ตเพื่อนาเอาคาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนี้มาทาการขยายคาสอบถามเพื่อ
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการค้นคืนเอกสารในระบบการสืบค้นต่อไป
2. เอกสารงานวิจัยที่ผ่านมา (Research Background)
จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการค้นคืนเอกสารโดยวิธีการจัดกลุ่มได้มีบทบาทสาคัญเช่น นิเวศ จิระ
วิชิตชัย (2556) การจัดหมวดหมู่เอกสารภาษาไทยแบบอัตโนมัติด้วยซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน การปรับ
ค่าพารามิเตอร์เคอร์เนลฟังก์ชั่นแบบต่างๆ โดยทดสอบประสิทธิภาพการจัดหมวดหมู่เอกสารภาษาไทยกับ
อัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) และเนอีฟเบย์ (Naïve-Bayes) โดยใช้วิธีการลดคุณลักษณะ
ร่วมกับอัลกอริทึมเครื่องจักรการเรียนรู้ จากการทดลองพบว่าการลดคุณลักษณะ ด้วยวิธี Information
Gain เพื่อลดมิติของข้อมูล แล้วส่งเข้าเครื่องจักรการเรียนรู้และวัดประสิทธิภาพจากค่า F-Measurement
สูงสุด สามารถสรุปได้ว่า อัลกอริทึม SVM เคอร์เนลฟังก์ชั่นแบบ Linear และ SVM เคอร์เนลฟังก์ชันแบบ
Polynomial Degree = 3 ให้ประสิทธิภาพการจัดหมวดหมู่โดยเฉลี่ยออกมาดีที่สุดคือ 95.1% รองลงมา
เป็ น อัล กอริ ทึม SVM เคอร์ เนลฟังก์ชั่น แบบ Radial Basis Function (RBF) gamma 0.8 และ 1.0 ให้
ประสิทธิภาพการจัดหมวดหมู่ 94.9% อัลกอริทึม Naïve Bays ให้ประสิทธิภาพการจัดหมวดหมู่ 88.7%
อัลกอริทึม C4.5 ให้ประสิทธิภาพการจัดหมวดหมู่ 79.9% ตามลาดับ ทั้งนีจ้ ากผลงานวิจัยของ นิเวศ จิระ
วิชิตชัย และคณะ (2551) ได้ทาการวิจัยการจัดหมวดหมู่เอกสารโดยอาศัย อัลกอริทึม Support Vector
Machine มีพฤติกรรมที่จะแยกแยะข้อมูล โดยใช้สมการระนาบหลายมิติโดยจะพยายามหาจุดข้อมูลที่ทา
ให้ได้สมการระนาบหลายมิติที่ใช้แบ่งแยกดีที่สุด (Optimal Hyperplane) ความถูกต้องที่สุด โดยพิจารณา
จากระยะห่าง (Margin) ระหว่างคลาส ซึ่งเส้นระนาบที่ดีที่สุดนี้จะสามารถจาแนกกลุ่มเอกสารออกมาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผลจากการทดลองพบว่าสามารถลดขนาดคุณลักษณะและทดสอบด้วยอัลกอริทึม
Support Vector Machine จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่าสามารถลดคุณลักษณะลงได้มากถึง 91.37% โดย
การลดลงของคุณลักษณะดังกล่าวไม่ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการจัดหมวดหมู่เอกสารลดลงแต่อย่างใด แต่
สามารถลดทรัพยากรของระบบและลดระยะเวลาในการประมวลผลได้เป็นอย่างมาก จากผลการทดลองนี้
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการสร้างระบบจัดหมวดหมู่เอกสารอัตโนมัติ และสามารถนามา
ประยุกต์ใช้กับงานด้านอื่นๆ เช่น การคัดกรองเอกสาร (Document Filtering) การจัดทาดัชนีอัตโนมัติ
เพื่อใช้ในการค้นคืนเอกสาร (Automatic Indexing for IR System) การจัดหมวดหมู่ของเว็บเพจ (Web
Page Classification) เป็นต้น ในขณะที่ ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัยและคณะ (2556) ได้ศึกษาถึงแนวทางการจัด
กลุ่มเอกสารสาหรับข้อความภาษาไทย งานวิจัยฉบับนี้ได้ศึกษาวิจัยขั้นตอนวิธีการจัดกลุ่มเอกสารทั้งแบบ
ขั้นตอนวิธี การจัดกลุ่มแบบ Complete link สาหรับการกลุ่มแบบลาดับชั้น และ Single pass สาหรับ
การจัดกลุ่มแบบไม่เป็นลาดับชั้น โดยประยุกต์งานขั้นตอนวิธีดังกล่าวกับข้อความข่าวภาษาไทย นอกจากนี้
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งานวิจัยดังกล่าวยังได้ประยุกต์หลั กการประมวลผลแบบขนาน เพื่อแก้ปัญหาในการคานวณค่า ความ
เหมือนของเอกสาร ผลงานวิจัยเบื้องต้นสรุปได้ว่าขั้นตอนวิธีในการตัดคาไม่มีผ ลต่อการจัดกลุ่ม และ
ขั้นตอนวิธีในการจัดกลุ่มทั้งสองแบบไม่ได้ให้ผลที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน
จิราภรณ์ ถมแก้ว และศรัณย์ อินทโกสุม (2555) ได้นาเสนอแนวคิดของการจาแนกข้อมูลโดยการ
คัดเลื อกคุณลั กษณะที่ส าคัญ งานวิจัยชิ้น นี้นาเสนอการทดสอบสมมติฐานที่ว่า การจาแนกข้อมูล จาก
งานวิจัยมักจะพิจารณาคุณลักษณะทั้งหมดของข้อมูล อย่างไรก็ตามคุณลักษณะบางประการมีความสาคัญ
น้อยซึ่งเมื่อนามาร่วมคานวณด้วยแล้วอาจเป็นสาเหตุทาให้ความแม่นยาในการจาแนกข้อมูลลดลง โดยใน
การทดลองประยุกต์ใช้อัลกอริธึมแบบตะกละ (Greedy algorithm) เพื่อคัดเลือกคุณลักษณะที่สาคัญของ
ข้อมูล ร่วมกับการจาแนกข้อมูล ผลการทดลองพบว่า การใช้วิธีคัดเลือกคุณลักษณะด้วยกรีดดีอัลกอริธึม
ร่วมกับการจาแนกข้อมูลด้วย RBF สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจาแนกข้อมูลให้สูงขึ้นและใช้เวลา
ประมวลผลลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับการจาแนกข้อมูลโดยไม่มีการคัดเลือกคุณลักษณะ
นอกจากนี้การหาค่าความสาคัญของเอกสารซึ่งจะดูที่น้าหนักของคาที่สนใจโดยใช้ทฤษฎี tf*idf
และการหาค่ า ความคล้ า ยเอกสารนั้ น จะใช้ ทฤษฎี Vector Space Model (VSM) ซึ่ ง ก็ คื อ Cosine
Similarity จะได้ผลดีกว่า Inner Product และต้องเป็นคาคาเดียวกันถ้าเอกสารเป็นคาคนละคากันแต่มี
ความหมายเหมือนกันก็จะไม่สามารถทาได้ ซึ่ง SSRM เป็นวิธีที่จะมาใช้แก้ปัญหานี้โดยมีวิธีการดังนี้
(1) Term Re-Weighting การหาค่าน้าหนักใหม่ของคา ซึ่งน้าหนักใหม่ของคาแต่ละคาจะแทนค่า
ด้วย qi ของแต่ละการสืบค้น i จะปรับโดยดูความสัมพันธ์กับคาที่มีความหมายคล้ายกับคา j
ในเวคเตอร์เดียวกัน ดังสมการ (2.1)

(2.1)
โดยที่ t คือค่าเทรชโฮลด์ (Threshold) ที่ผู้ใช้กาหนดขึ้น (ในที่นี้ t = 0.8 ) สูตรนี้ใช้เฉพาะคา
ที่มีคาที่คล้ายกันกับคาที่สืบค้น
(2) เทอมเอ็ ก ซ์ แ พนชั น การขยายค าศั พ ท์ ข้ อ แรกเลื อ กค าพ้ อ ง หลั ก จากนั้ น เลื อ กค าใน
Hyponyms และ Hypernyms ของคาค้น
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ภาพที่ 1 โครงสร้างต้นไม้ของเวิร์ดเน็ต
โดยแต่ละคานั้นจะสืบค้นจาก โครงสร้างต้นไม้ของเวิร์ดเน็ต (WordNet tree) จากภาพที่ 1 ซึ่ง
จะมีโครงสร้างของคาคานั้น คาที่มีค่าเทรชโฮลด์ มากกว่า 0.9 จะถูกนามาเพิ่มในการค้นคืน คาที่นามาเพิ่ม
อาจจะอยู่สูงกว่า หรือต่ากว่า มากกว่า 1 ขั้นของคาคานั้นก็ได้ ดังสมการ (2.2)

(2.2)

โดยที่จานวน n คือจานวนของ Hyponym ของแต่ละคา j และสาหรับ Hypernym n จะมีค่า
เท่ากับ 1 คาที่อยู่ในคาสืบค้นอยู่แล้วอาจจะกลายเป็นคาใหม่สาหรับคาอื่น และคาหนึ่งคา อาจจะถูกเพิ่ม
มากกว่าหนึ่งครั้งได้
(3) การหาความคล้ายของเอกสาร (Document Similarity) ใช้สูตรดังนี้
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑠𝑠, 𝑠𝑠) =

∑𝑠𝑠 ∑𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑠𝑠,𝑠𝑠)
∑𝑠𝑠 ∑𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠

(2.3)

จากสมการ (2.3) โดยที่ i และ j คือคาที่ส นใจและคาในเอกสารตามล าดับ คาที่ส นใจจะถูก
คานวณน้าหนักใหม่ และถูกขยายคา โดยที่คาในเอกสารจะไม่ต้องทาอะไรนอกจากหาน้าหนักโดยใช้ สูตร
tf*idf เท่านั้น ผลการสืบค้นจะมีค่าระหว่าง 0 กับ 1
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(4) การหาค่า tf*idf คือการหาค่าความถี่ของเทอมในเอกสารและความถี่ของเอกสารที่มีเทอมนั้น
อยู่ โดยแบ่งสามารถคานวนหาได้จากสูตรดังต่อไปนี้
การหาค่า ความถี่ของโทเค็น (Token) ที่ปรากฏในเอกสาร หรือก็คือความถี่ของเทอมนั้น
(Term weight : Term frequency) ดังสมการ (2.4)
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠

(2.4)

การหาค่าความถี่ของเทอม (tf : Term frequency) ได้จากสมการ (2.5)
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

(2.5)

max{𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 }

การหาค่าน้าหนักของเอกสาร (Term weight : inverse document frequency) ที่มีเทอม
ปรากฏอยู่ในเอกสาร โดยการหาค่าความถี่ของเอกสาร (Document frequency) จากสมการ
(2.6)
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠

(2.6)

การหาค่าความถี่เอกสารผกผัน (Inverse Document Frequency) หาได้จากการนาค่า Df
ที่คานวนได้มาคานวนจากสมการ (2.7) ต่อไปนี้
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 = 𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥 𝑰𝑰

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰

(2.7)

การหาค่าน้าหนักความสัมพันธ์ของเทอมกับเอกสาร (TF-IDF weighting) ตามสมการ (2.8)
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

(2.8)

วงกต ศรี อุ ไ ร และคณะ (2552) ได้ น าเสนองานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การเตรี ย มฟี เ จอร์ บ นพื้ น ฐาน
แบบจาลองหัวข้อสาหรับการจาแนกหมวดหมู่ของเอกสาร งานวิจัยชิ้นนี้กล่าวว่าโดยทั่วไปการจาแนก
หมวดหมู่ของเอกสารจะใช้การแทนเอกสารด้วยวิธี Bag of Words (BOW) ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายแต่เป็นวิธีที่
ไม่ได้ให้ความสาคัญกับคาที่มีความหมายเหมือนกัน ดังนั้นเมื่อนาข้อมูลไปใช้ในการจาแนกหมวดหมู่จึง
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ส่ งผลต่อประสิ ทธิภ าพในการจ าแนกหมวดหมู่ และการค้น คืนเอกสาร งานวิจัยนี้มีวัตถุป ระสงค์ เ พื่ อ
ปรับปรุงการจาแนกหมวดหมู่ของเอกสารโดยนาเสนอการแทนเอกสารด้วยวิธีสร้างแบบจาลองหัวข้อให้กับ
เอกสาร
เทคนิคการจัดกลุ่มข้อมูล (Data Clustering) สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ได้แก่การ
แบ่งแบบตัดส่วน (Partitioning) โดยแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มต่างๆตามจานวนกลุ่มที่กาหนด และการแบ่ง
แบบลาดับชั้น (Hierarchical) เป็นลักษณะของการแบ่งเป็นกลุ่มย่อยที่ถูกแบ่งไว้ก่อนหน้านั้นซ้าๆหลาย
ครั้ง โดยการแบ่งแบบลาดับชั้นนั้นสามารถแบ่งได้ 2 วิธีคือแบบบนลงล่าง หรือล่างขึ้นบน ปัจจุบันการจัด
กลุ่ มข้อมูล มีอยู่ ห ลายเทคนิคด้วยกัน อาทิ Exclusive Clustering เป็นการแบ่งกลุ่มข้อมูลที่มีลั กษณะ
เหมือนกันมาไว้ในกลุ่มเดียวกัน Overlapping Clustering เป็นการแบ่งกลุ่มข้อมูลให้เป็นเซ็ตย่อยๆซึ่ง
ผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ ม ากกว่ า หนึ่ ง คลั ส เตอร์ ก็ ไ ด้ แ ละมี จ านวนสมาชิ ก ภายในเซ็ ต ต่ า งๆที่ มี ค่ า แตกต่ า งกั น ,
Hierarchical Clustering ซึ่ ง เป็ น การรวมเอาคุ ณ สมบั ติ ข อง 2 เทคนิ ค แรกมาไว้ ด้ ว ยกั น และ
Probabilistic Clustering ซึ่งเป็ น การแบ่งกลุ่ มโดยวิธีทางสถิติ การแบ่งกลุ่ มข้อมูล เป็นเทคนิควิธีการ
วิเคราะห์เซ็ตของข้อมูลที่ถูกจัดให้อยู่ในรูปของเวกเตอร์คาเพื่อนามาพิจารณาความคล้ายจากคุณสมบัติ
ความเหมือน (Similarity) หรือระยะห่าง (Proximity) โดยคานวณจากระยะห่างระหว่างเวกเตอร์ของ
เอกสาร เทคนิคประกอบด้วยยูเครเดียน (Euclidean) แบบแมนฮัตตัน (Manhattan) และการเชบิเชฟ
(Chebychev) ซึ่งก็จ ะได้ผ ลของการจัดกลุ่ มที่แตกต่างกันไป นอกจากนี้การแบ่งกลุ่ มยังสามารถแบ่ง
ออกเป็ น แบบการเรี ย นรู้ แ บบมี ผู้ ส อน (Supervised Learning) และไม่ มี ผู้ ส อน (Un-Supervised
Learning) ได้แก่ K-Means, Hierarchical และ Self-organizing การแบ่งกลุ่มเอกสารในลักษณะนี้ การ
ให้คะแนนความคล้ายคลึงระหว่างเอกสารจะกาหนดเป็นแบบไบนารี 0 หรือ 1 หมายถึงเอกสารที่มีคา
สาคัญปรากฏอยู่ในทั้ง 2 เอกสาร ซึ่งในบางครั้งเอกสารที่ประกอบด้วยคาที่มีความหมายเหมือนกันแต่
เขียนต่างกันก็จะไม่ได้ถูกจัดให้อยู่กลุ่มเดียวกันก็เป็นไปได้ ซึ่งเป็นข้อจากัดของเทคนิคการจัดกลุ่มแบบนี้
ปั จ จุ บั น พบว่ า การจั ด กลุ่ ม ได้ น าเอาวิ ธี ก ารฟั ซ ซี (Fuzzy) อาทิ Sequence hierarchical
Clustering, Hard C-Mean Clustering ถูกนามาใช้เพื่อ พิ จารณาความแปรปรวนในคุณสมบัติของคา
ส าคัญที่เป็ น ตัว แทนของเอกสาร ตัว อย่ างเช่น การใช้ฟัซซี ซี - มีนส์ (Fuzzy C-Means: FCM) เป็นการ
แบ่งกลุ่มช็อตของภาพเคลื่อนไหว เพื่อการแบ่งข้อมูล การแบ่งกลุ่มด้วย ฟัซซี ซี-มีนส์ (Fuzzy C-Means
(FCM) Clustering) ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ (2551) ได้นาเสนองานวิจัยเรื่องการแบ่งกลุ่มช็อตภาพเคลื่อนไหว
โดยใช้วิธีการแบ่งจานวนกลุ่มโดยไม่ต้องรู้จานวนกลุ่ม กล่าวถึงวิธีการแบ่งกลุ่มข้อมูลนั้นสามารถทาได้
หลายวิ ธี เช่ น Sequential Clustering Hierarchical Clustering, Hard C– Means Clustering ฯลฯ
เพื่อช่วยในการแบ่งบริเวณต่างๆ ให้แยกออกจากกันได้ชัดเจนยิ่งขึ้น Fuzzy C– Means Clustering ก็เป็น
วิ ธี ก ารแบ่ ง กลุ่ ม ข้ อ มู ล วิ ธี ก ารหนึ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มมาก ขั้ น ตอนการแบ่ ง กลุ่ ม แบบฟั ซ ซี ซี -มี น ส์
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ประกอบด้วยการกาหนดจานวนกลุ่มเริ่มต้นในชุดข้อมูล การกาหนดระดับค่าความเป็นสมาชิกในกลุ่ม
ข้อมูลทุกตัวจะถูกนามาคานวณค่าความเป็นสมาชิกในการหาตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มที่มีลักษณะสาคัญของ
กลุ่มครบถ้วน จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการจัดข้อมูลเข้ากลุ่ม แล้วค่อยมาปรับค่าความเป็นสมาชิกของ
สมาชิกทุกตัวในแต่ละกลุ่มและการปรับค่าตัวแทน จนกระทั่งตัวแทนปรับค่าศูนย์กลางของกลุ่มได้และค่า
ดัชนีที่วัดความผิดพลาดของการแบ่งการกลุ่มมีค่าน้อยลงจนถึงจุดที่แสดงว่าการแบ่งกลุ่มข้อมูล น่าจะ
ถูกต้อง สาหรับการจาแนกข้อมูลภาพออกเป็นกลุ่มๆ ข้อมูลที่กล่าวถึงในที่นี้คือค่าที่ใช้แทนแต่ละพิกเซล )
จากหลั ก การในการแบ่ ง กลุ่ ม ข้ อ มู ล โดยวิ ธี ( ของเฟรมภาพ FCM โดยพิ จ ารณาชุ ด ข้ อ มู ล
X  x1 , x 2 , , x n  โดยที่ x k เป็นเวกเตอร์ใน d มิติ ถ้าเราต้องการแบ่งข้อมูลออกเป็น c กลุ่ม
และมี ฟัซซี ซูโ ดพาร์ ทิชัน P   A1 , A2 , , Ac  โดยที่ Ai (x k ) คือ Membership Grades ของ x k
ทั้งหมดที่มีต่อ Cluster i สามารถคานวณจุดศูนย์กลางของทุกๆ กลุ่ม ได้จาก
n


vi

  A  x 
k 1
n

i

m

k

  A  x 
k 1

i

xk

(1)

;
i 1, 2, , c

m

k

เมื่อ m  1 เป็ นจ านวนจริ งที่ควบคุมผลของค่าความเป็น สมาชิก (Membership Grade) ที่มีต่อการ
แบ่งกลุ่มข้อมูล ตามนิยามดรรชนีสมรรถนะ (Performance Index; J m  P  ) ของ P โดย

Jm  P

n

c

  A  x 

k 1 i 1


i

k

m

x k  vi

2

(2)

เป้าหมายในการทาการแบ่งกลุ่ม (Clustering) คือการหา P ที่ทาให้ J m  P  มีค่าน้อยที่สุด (Minimize
J m  P  ) นั่นคือ ถ้าค่า J m  P  มีค่าน้อยก็หมายถึงความไม่คล้ายคลึงกัน (Dissimilarity)
การหาค่าความคล้ายของวูและพาเมอร์นั้นเป็นวิธีการหนึ่งในการหาค่าความคล้ายของเอกสารถือ
เป็นวิธีการประเภทการหาค่าความคล้ายแบบเอดจ์เคาทิงเมธอด (Edge Counting Methods) มีลักษณะ
การหาความคล้ายโดยอาศัยระยะห่างของโหนด (Path) ที่เชื่อมต่อกันแต่ละคา และตาแหน่งในกลุ่มของ
คานั้น ๆ ซึ่งจะนิยมนามาใช้หาค่าความคล้ายของคาหรือเอกสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือมาจาก
ฐานข้อมูลเดียวกัน (Single) การคานวนหาค่าความคล้า ยของวูและพาเมอร์มีลักษณะสาคัญคืออาศัย
ความสัมพันธ์แบบแนวดิ่ง (VRs) และความสัมพันธ์แบบแนวระนาบ (HRs) ของกลุ่มคาพ้อง ซึ่งระยะห่าง
ของโหนดและความลึกระหว่างคาทั้งหมดจะถูกกาหนดไว้แล้วในฐานข้อมูลเวิร์ดเน็ต เมื่อเราเรียกใช้คาสั่ง
เพื่อหาค่าความคล้ ายของคาค่าความสัมพั นธ์ดังที่กล่ าวมาข้างต้นจะถูกนามาคิดคานวนแล้ว แสดงผล
ออกมาตามสมการของวูและพาเมอร์ ดังสมการ (3.1)
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑠𝑠,𝑠𝑠) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 [
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2∗𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑠𝑠,𝑠𝑠))

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑠𝑠,𝑠𝑠) + 2∗𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑠𝑠,𝑠𝑠))

]

(4.1)
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จากสมการเป็นการหาค่าความคล้ายด้วยวิธีการของวูและพาเมอร์ระหว่างค่าของกลุ่มชื่อพ้อง x
และ y โดยค่า depth คือค่าความลึกของโหนดกลุ่มคาพ้องซึ่งมีการกาหนดค่าไว้แล้วในฐานข้อมูลเวิร์ด
เน็ต The Lowest Common Subsumer) เป็นโหนดที่อยู่ต่าที่สุดที่เป็นโหนดเชื่อมระหว่างสองโหนดที่
ต้องการหาค่าความคล้ายซึ่งในที่นี้คือค่า x และ y อีกค่าหนึ่งที่สาคัญในสมการวูและพาเมอร์คือค่า length
เป็นค่าระยะห่างระหว่างโหนดสองโหนดโดยจะนับเป็นจานวนของโหนดที่อยู่ระหว่างโหนด x และโหนด y
ซึ่งค่า length ถูกกาหนดไว้แล้ว ผลลัพธ์จากการหาค่าความคล้ายจะมีค่าอยู่ในช่วง 0 ≥ simx,y ≥ 1 หาก
ผลลัพธ์มีค่ามากแสดงว่ากลุ่มคาพ้องทั้งสองมีความคล้ายมากด้วยเช่นกัน
3. วิธีดาเนินการ (Methods)
การขยายคาค้นคืนเป็นการประมวลโดยอาศัยหลักการหาค่าน้าหนักของคาในเทอม และนาเทอม
ที่ได้ไปทาการขยายซึ่งจะอาศัยฐานข้อมูลเวิร์ดเน็ต โดยฐานข้อมูลเวิร์ดเน็ตนั้นมีลักษณะดังที่กล่าวมาแล้ว
ส่วนที่เราจะนามาใช้ในการขยายเทอมของเรานั้นเป็นกลุ่มของคาที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน เรียกว่า
“synsets” หมายถึงกลุ่มคาที่มีความสัมพันธ์กันในเชิงความหมายของแต่ละคา ที่มีการจัดเก็บในรูปของ
ออนโทโลยีในพจนานุกรมเวิร์ดเน็ต ตัวอย่างการแสดงข้อมูล wn.synsets(“word”) โดยอาศัยเครื่องมือ
NLTK จะได้ผลลัพธ์ synsets ทั้งหมดของ word ยกตัวอย่างเช่นคาว่า dog ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ค่า synsets ของคาว่า Dog
จะเห็นได้ว่าคาว่า dog นั้นมี synsets อยู่หลายกลุ่มและหลายชนิดคาโดยจะแบ่งออก 3 ส่วนตามรูปแบบ
ดังนี้คือ synset(‘word.pos.nn’) word คือกลุ่มคาที่เป็น synsets กับคาว่า “dog” pos คือชนิดของคา
ว่า “dog” ซึ่งมีทั้ง noun และ verb (nn เป็น part-of-speech หมายถึงคานาม) คือ ตัวเลขที่บอก ลาดับ
ที่ของกลุ่ม นอกจากนี้เรายังสามารถนาค่าต่างๆ ของ synsets ไปประยุกต์ใช้ได้หลายประเภททั้งการหา
ความสัมพันธ์ของคาประเภทต่างๆ เพื่อหาค่าความคล้ายของคาหรือเอกสาร การแสดงบริบทของคา การ
แสดงประโยคตัวอย่างของการใช้คาซึ่งเป็นคุณสมบัติของ synsets ของคาศัพท์ทจี่ ัดเก็บในเวิร์ดเน็ต

9

วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560

ภาพที่ 3 ค่าคาที่มีความสัมพันธ์กับคีย์เวิร์ดในรูปแบบต่างๆ
synsets นั้นก็เป็นกลุ่มของคาที่มีความหมายใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันในรูปแบบต่างๆ จากรูป
ตั ว อย่ า งที่ 3.2 เป็ น การเขี ย นค าสั่ ง เพื่ อ ให้ โ ปรแกรมแสดงค าที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ แ บบ hypernyms
hyponyms holonyms และ meronyms กับคีย์เวิร์ด “dog” หากเราต้องการดูตัวอย่างประโยคของคีย์
เวิร์ดและบริบทของ “dog” ก็สามารถทาได้ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 4 นิยามศัพท์ของคาที่เป็นคีย์เวิร์ด
สาหรับในแต่ละ synsets ของคาทุกๆ คาจะสามารถนามาหาความคล้ายกันของคาได้ โดยวิธีการ
หาค่าความคล้ายกันนั้นแบ่งออกเป็น 4 วิธีใหญ่ ๆ คือ
1. Edge Counting Methods วัดค่าความคล้ายกันของคาจากความยาวของ path ที่เชื่อมต่อ
แต่ละคา จากคาหนึ่งไปยังอีกคาหนึ่ง
2. Information Content Methods การวัดค่าเนื้อหาของคาโดยใช้ความเป็นไปได้ที่จะเกิดใน
เอกสาร
3. Feature Based Method วัดค่าความคล้ายกันของคาสองคาจากคุณสมบัติของคาสองคา
4. Hybrid Method เป็ น การรวมวิธีการหาค่ าความคล้ ายกัน ของค าจากสามวิธี ก่ อนหน้ า นี้
ทั้งหมดมารวมไว้ใช้ในวิธีเดียว
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โดยทั่วไปแล้วการหาค่าแบบวิธีที่ (1) และวิธีที่ (2) นั้นจะนิยมใช้เปรียบเทียบจากฐานข้ อมูล
เดียวกัน ส่วนวิธีที่ (3) และวิธีที่ (4) จะใช้เปรียบเทียบจากฐานข้อมูลคนละฐาน ใน NLTK นี้จะใช้วิธีการ
หาค่าความคล้ายแบบวิธีที่ (1) และวิธีที่ (2) เท่านั้น และวิธีการหาค่าความคล้ายที่ผู้ศึกษาเลือกนามาใช้ใน
โปรแกรมคือการหาค่าความคล้ายของ Wu-Palmer Similarity เพราะค่าที่ได้จากการหาค่านั้นจะถูกปรับ
ค่าให้เหมาะสมมาแล้ว คือมีค่าตั้งแต่ 0-1 นอกจากนี้ยังง่ายต่อการใช้งาน มีเพียงแค่ synsets สองค่าก็
สามารถนามาหาค่าความคล้ายกันได้ซึ่งการหาค่าความคล้ายของ Wu-Palmer Similarity นั้น เป็นการ
หาค่าแบบ Edge Counting Methods ดังภาพที่ 5

ภาพที่5 การหาค่าความคล้ายของคาด้วย Wu-Palmer Similarity
จากภาพที่ 5 จะเห็นว่าอันดับแรกเราใช้วิธีการหา synsets ทั้งหมดของ “dog” และ “cat” ก่อน
แล้วจึงเลือกว่าต้องการหาค่าความคล้ายกันของระหว่างกลุ่มไหนจากทั้งสองคาเมื่อเลือกได้แล้วก็นามาหา
ค่าโดยการพิมพ์คาสั่ง dog.wup_similarity(cat) จะเป็นกลุ่มคาไหนไว้ที่หน้าคาสั่งก็ได้แล้วให้อีกคาอยู่ใน
วงเล็บท้ายคาสั่ง จะเห็นว่าถึงแม้ว่าเราจะวางคาสั่งสลับที่กันก็ตามค่าที่ได้ก็ไม่ต่างกัน จากตัวอย่างลองสลับ
ระหว่าง synsets ‘dog.n.01’ กับ ‘cat.n.01’ ค่าที่ได้คือ 0.8571428571428571 เท่ากัน จะเห็นได้ว่า
ทั้งสอง synsets นี้มีค่าความคล้ายที่ได้ใกล้เคียง 1 มากเท่าใด นั่นหมายความว่าทั้งสอง synsets มีความ
คล้ายกันมากจากการหาค่าระยะ path ดังภาพที่ 6

E1

E2

ระยะ path น้อย ค่าความคล้ายมาก

E1

E2

ระยะ path มาก ค่าความคล้ายน้อย

ภาพที่ 6 อธิบายความสัมพันธ์ของค่าความคล้ายกับระยะห่างของ path
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ในการทดลองการขยายคาค้นคืนโดยอาศัยเทคนิควิธีการจัดกลุ่มคา โดยคลังคาที่นามาใช้ในการ
ทดลองนี้มาจากพจนานุกรม WordNet และเครื่องมือ NLTK สาหรับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ และ
ผลลัพธ์สุดท้ายจะนาเสนอข้อมูลผลการจัดกลุ่มในรูปของภาพแผนภูมิ ในการทดลองนี้ คาค้นคืนที่ผู้ใช้ระบุ
ในคิวรีจะถูกนามากาหนดเป็นกลุ่มคาเริ่มต้นที่จะนามาขยายเป็นคาค้นคืนชุดใหม่ และนามาค้นคืนใหม่อีก
ครั้ง ซึ่งคาที่จะขยายนั้นจะมาจากคาที่ปรากฏอยู่ในกลุ่ม Synset ที่จัดเก็บภายใน WordNet ซึ่งกลุ่มคา
เหล่านี้ได้มีการจัดลาดับตามค่า Synset การขยายคาค้นคืนโดยอาศัยเทคนิคการจัดกลุ่มนี้คาเพื่อให้คาที่
ต้องการขยายออกไปนั้นมีความหมายที่ใกล้เคียงกับคาค้นคืนเดิมที่ผู้ใช้ระบุ โดยการจัดกลุ่มจะอาศัยคา
นิยามศัพท์ เป็นคุณสมบัติหลักจากคลังคาที่ปรากฏ ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้เลือกใช้พจนานุกรมเวิร์ดเน็ต จากค่า
Synset การจัดรูปแบบของคานิยามศัพท์ ให้อยู่ในรูปของเวกเตอร์ สาหรับการหากลุ่มคาที่มีคุณสมบัติ
เหมือนหรือคล้ายคลึงกันในการจัดกลุ่มคาค้นคืน สาหรับตัวอย่างคานิยามศัพท์ ของคาว่า ant bat และ
cat ที่เป็นคานาม ต่อไปนี้
wn.synset(“ant.n.01”).definition() – ‘social insect living in organized colonies;
characteristically the males and fertile queen have wings during breeding
season; wingless sterile females are the workers’
wn.synset(“bat.n.01”).definition() – ‘nocturnal mouselike mammal with
forelimbs modified to form membranous wings and anatomical adaptations for
echolocation by which they navigate’
wn.synset(“cat.n.01”).definition() – ‘feline mammal usually having thick soft fur
and no ability to roar: domestic cats; wildcats’
ภาพที่ 7 คานิยามของคาศัพท์จาก WordNet
คานิยามศัพท์จะถูกนามาจัดให้อยู่ในรูปของเวกเตอร์และจะถูกประมวลผลด้วยเทคนิคการ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ การเตรียมเอกสารก่อนการประมวลผลประกอบด้วย
1) การประมวลผลคาและการทารากศัพท์ ประกอบด้วยขั้นตอนการขจัดอักขระพิเศษ
ตัวอย่างเช่น punctuations = !()-[]{};:'"\,<>./?@#$%^&*_~ สาหรับเครื่องหมายอักขระพิเศษที่พบจะ
ถูกกาจัดออกจากประโยคนิยามศัพท์เพื่อลดค่ารบกวนที่อาจเกิดขึ้น และการคัดกรองคาที่ไม่สื่อ
ความหมายออกจากเอกสาร คาที่พบบ่อย (Stopword) เพื่อเป็นการลดความถี่ของคาหยุด และลดความ
คลาดเคลื่อนในการคานวณ
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2) การแปลงข้อความให้อยู่ในรูปของเวกเตอร์และการลดรูปคา เป็นขั้นตอนในการจัดรูปแบบคา
นิยามของคาให้อยู่ในรูปของเวกเตอร์ โดยขั้นตอนนี้จะมีการลดรูปของคาให้อยู่ของรากศัพท์ ยกตัวอย่าง
เช่น การตัดคาต่อท้าย (suffix) ออก การตัด –s ออกจากคาพหูพจน์ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยลดความ
หลากหลายของคา เช่นการเปลี่ยนรูปคาตามเพศ และกาลเวลา โดยอาศัยเทคนิคการทา Porter
Stemming
3) การจัดกลุ่มเอกสาร เป็นการหาค่าความคล้ายคลึงของคาที่ปรากฏในแต่ละเวกเตอร์คานิยาม
ศัพท์เพื่อนาเอาคามาจัดกลุ่มตามที่กาหนด โดยคาที่มีความคล้ายคลึงกันจากนิยามศัพท์จะถูกนามาจัดให้
อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งเราจะใช้คาที่พบในแต่ละกลุ่มคาศัพท์นี้เพื่อขยายคาค้นคืนจากคิวรีเริ่มต้น

ภาพที่ 8 การจัดกลุ่มคาค้นคืนสาหรับคาว่า ‘dame’ และ ‘bird’
จากภาพที่ 8 แสดงการจัดกลุ่มเอกสารในตอนเริ่มต้นของการทดลองเรากาหนดค่าเทรชโฮลด์ ไว้
ที่ 0.5 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้พบว่าจะมีคาที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันทั้งคาที่มีความหมายเหมือนกันหรืออาจจะ
ต่างกันบ้าง แต่เมื่อกาหนดค่าที่สูงขึ้นจานวนคาที่ปรากฏในกลุ่มจะมีจานวนที่น้อยลงไปซึ่งจะเหลือเพียงคา
ที่มีความหมายคล้ายกันมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างการขยายคาค้นคืนสาหรับคาว่า ‘dame’ ในรอบที่ 1 จะได้
กลุ่มคา
['dame', 'doll', 'wench', 'skirt', 'chick', 'bird']
และในรอบที่สองของการขยายคาค้นคืนจากคาว่า ‘bird’ ก็จะได้กลุ่มคาต่อไปนี้
]'bird', 'dame', 'doll', 'wench', 'skirt', 'chick', 'bird']
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ด้วยค่าเทรชโฮลด์ เท่ากับ 0.5 จากข้อมูลนาเข้า คาว่า bird คือ จากที่กล่าวมาเป็นเพียงการ
ยกตัวอย่างการทาการขยายคาจากข้อมูลเพียงคาเดียวจริงๆ แล้วข้อมูลนาเข้าอาจจะมีค่ามากกว่าหนึ่งคา
จากกลุ่มคาเดียวกัน จากกลุ่มคาหลายๆ กลุ่ม หรือแม้แต่กลุ่มคาเดียวกันสามารถมีชนิดของคา (part-ofspeech) ที่แตกต่างกันได้
4. ผลการทดลอง (Experiment Results)
จากการทดลองการจั ดกลุ่ มคาจากนิยามศัพท์เพื่อนามาใช้ส าหรับการขยายคาค้นคืน โดยใน
งานวิจั ย นี้ ได้มีคัดเลือกคาจาก 4 โดเมนประกอบด้วย Entertainment, Technology, Business และ
Sport โดยน าเอาคาที่พบในแต่ละโดเมนมาทาการหาค่านิยามศัพท์เพื่อนามาจัดกลุ่ ม การวัดผลและ
ประเมินนั้นจะคิดจากค่า Precision ค่า Recall และ ค่า F-measure จากผลการทดลองในรูปที่ 4.1 ที่
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า เทรชโฮลด์ และค่าเฉลี่ยความแม่นยาจากผลของการทดลองโดยใช้คาค้น
สองกลุ่มคือกลุ่มคานามและคากริยา ใช้ค่าเทรชโฮลด์ 0.0 - 1.0 ซึ่งค่าเทรชโฮลด์ที่มากขึ้นให้ผลที่ต่างกัน
ออกไปหลายลักษณะ เมื่อนาผลที่ได้มาทาการวิเคราะห์แล้วจะทาให้ทราบว่าค่าความแม่นยาของกลุ่ม
คานามจะมีค่าสู งกว่าค่า ความแม่นยาของกลุ่ ม คากริยา โดยอ้างอิงจากค่าเฉลี่ ยความแม่นยา (Mean
Average Precision)

recall

recall

recall

recall

ภาพที่ 9 ผลการประเมินค่าระลึกและค่าความแม่นยา จาก 4 โดเมน
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เนื่องจากกลุ่มคานามนั้นจะมีความหลากหลายและเฉพาะเจาะจงกว่ากลุ่มคากริยา ทาให้ผลการ
ค้นหาเอกสารตรงตามคาตอบของการค้นหามากกว่าและค่าความแม่นยาจึงสูงกว่า อีกประการหนึ่งคือ
คากริยาบางคาสื่อความหมายได้หลากหลายจึงถูกนาไปใช้ในหลายโดเมน ทาให้วัดค่าความแม่นยาได้ผลที่
ไม่สูงมากนัก จากผลที่กล่าวมาข้างต้นนั้นตรงตามสมมุติฐานที่การค้นหาส่วนใหญ่จะใช้คานามมากกว่า
คากริยา สาหรับกลุ่มคาที่มีค่าแม่นยาในระดับ 1 นั้นจะถือว่าเป็นคาที่มีความคล้ ายคลึงกันที่สามารถ
นาไปใช้ในการขยายคาค้นคืนได้มากที่สุดและหลังจากนั้นจะใช้ค่าที่รองลงมา ซึ่งจากผลการขยายคาเมื่อ
เปรียบเทียบกับค่า Synset ที่แนะนาโดยเวิร์ดเน็ตพบว่าจะมีความแตกต่างกันบ้างแต่ก็ให้ผลไปในทิศทาง
เดียวกัน และลักษณะสาคัญที่สังเกตได้จากการทดลองอีกอย่างหนึ่ง ได้แก่การขยายคาโดยอาศัยค่าความ
คล้ายจากฐานข้อมูลเวิร์ดเน็ตนั้น บางคานั้นจะให้ค่าความคล้ายของคาใกล้เคียงหรือเกือบจะเป็น 0 จาก
การคานวณ แต่การหาค่าความคล้ายจากนิยามศัพท์นั้น จะยังมีค่าอยู่ทาให้ขอบเขตของการขยายคากว้าง
กว่า ช่วยให้สามารถเพิ่มคาในกลุ่มคาที่เราทาการขยายได้มากขึ้นตามไปด้วย เมื่อได้ค่าเทรชโฮลด์จากการ
ทดลองข้างต้นการทดลองต่อไปจะนาค่าที่ ได้ไปวัดผลการค้นหาโดยการปรับค่าน้าหนัก ตั้งแต่ 0.0 - 1.0
แล้วคานวนหาค่า Average Precision และ Mean Average Precision ซึ่งจะวัดผลจากสองชุด ข้ อ มูล
โดยชุดแรกใช้เฉพาะกลุ่มคาชนิดคานาม และชุดที่สองใช้กลุ่มคาค้นที่มีทั้งชนิดคานามและคากริยาเพื่อนา
ผลมาวิเคราะห์ความสัม พันธ์ระหว่างค่าน้าหนักและค่าความแม่นยา ในการทดลองทาให้เราทราบว่า
ค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยความแม่นยาของการทดลองครั้งที่สองมีค่าสูงขึ้นและได้ค่าน้าหนัก = 0.2 ที่ค่าเฉลี่ย
ของค่าเฉลี่ยความแม่นยาสูงที่สุด

recall

recall

ภาพที่ 10 ค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยความแม่นยาจากกลุ่มคานามและคากริยา
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5. สรุปผล และอภิปรายผล (conclusion)
การวัดค่าความคล้ายของคาโดยวิธีการจัดกลุ่มคานั้นอาศัยความถี่ของการเกิด ของคาเป็นหลัก
ดังนั้นค่าความคล้ายระหว่างกลุ่มคาค้น คืนจะมีค่าน้อยเนื่องจากคานิยามศัพท์ที่ได้จากเวิร์ดเน็ต นั้น คา
นิยามศัพท์บางคามีจานวนคาที่แตกต่างกัน อีกทั้งการวัดความคล้ายโดยอาศัยความถี่นั้นพบว่ามีบางคาที่
ซ้ากันหรือไม่ก็ตามจะทาให้ค่าความคล้ายในเอกสารสูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นบางเอกสารที่มีคาในกลุ่ม
คาค้นน้อยกว่าอาจจะมีค่าความคล้ายสูงกว่าเอกสารที่มีคาในกลุ่มคาค้นมากกว่าได้ และการวัดค่าความ
คล้ายของเอกสารจะอาศัยความถี่ของคาไม่ได้อ้างอิงเชิงความหมาย ดังนั้นเอกสารที่มีโครงสร้างของคาที่
เหมือนกันมากจะให้ค่าความคล้ายกันของเอกสารที่มากตามไปด้วย
สาหรับค่าตัวแปรที่นามาใช้ในโปรแกรมเพื่อใช้ในการขยายคาค้น คืนโดยวิธีการจัดกลุ่ม คาจะไม่
ตายตัวขึ้นอยู่กับประเภทและลักษณะของคา บางครั้งอาจจะต้องมีการปรับค่าตัวแปรนั้นๆ ทุกครั้งเมื่อใช้
โปรแกรมกับโดเมนของข้อมูลที่ต่างชนิดกัน ประสิทธิภาพของโปรแกรมด้านความเร็ว จะแปรผกผันกับ
จานวนของคาทั้งหมดในเอกสารเพราะหากจานวนคาที่เพิ่มมากขึ้นโปรแกรมจะทาให้ต้องอ่านข้อมูล แปลง
ข้อมูล นับค่าน้าหนัก และคานวนหาผลลัพธ์ต่างๆ มากขึ้นตามไปด้วยและอาจจะพบข้อจากัดในเรื่องของ
โปรแกรมจะประมวลค าค้ น โดยไม่ พึ่ ง บริ บ ทของค าค้ น ค าที่ มี ลั ก ษณะพิ เ ศษเชิ ง ความหมายจะถู ก
ประมวลผลในลักษณะเหมือนคาค้นทั่วไปโดยไม่คานึงถึงการนาเอาบริบทมาใช้ในการค้นคืน ทาให้สรุปได้
ว่าค่าน้าหนักที่เหมาะสมนั้นมีผลต่อความแม่นยาของการค้นหา และจากการทดลองครั้งที่สองทาให้ได้ค่า
น้าหนักที่ค่าเฉลี่ยความแม่นยาสูงสุดคือ 0.2 ค่าน้าหนักที่มากเกินไปจะทาให้กลุ่มคาค้นกระจายกันหลาย
กลุ่มกว่าที่ควรจะเป็น คาบางคาที่จัดกลุ่มรวมกันได้ถูกแยกออกจากกันทาให้ลาดับในการค้นหาถูกแทรก
ด้วยผลการค้นหาที่ไม่ถูกต้อง ค่าน้าหนักที่น้อยจนเกินไปทาให้คาค้นทุกคาถูกรวมเป็นกลุ่มเดียวกัน คาบาง
คาสื่อความหมายได้หลายลักษณะและเมื่อรวมกันทาให้ผลการค้นหาต้องอาศัยเพียงค่าความคล้ายจาก
ความถี่ของเอกสารเท่านั้น และการหาค่าน้าหนักที่ดีที่สุด จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาให้แม่นยา
มากขึ้น
6. กิตติกรรมประกาศ หรือคาขอบคุณ (acknowledgement)
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การพัฒนาแอปพลิเคชันตลาดกลางขายสินค้าบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
The Development of Application e-Marketplace on Android
ณรงค์ฤทธิ์ รินทราช และ ชเนตตี พิมพ์สวรรค์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Narongrit Rintarach and Chanettee Pimsawan
Information Technology, Rajabhat Mahasarakam
Abstract
This study were to develop Application e- Marketplace on Android, to find
out an evaluation of Application e- Marketplace on Android and to find out user’
satisfaction with Application e-Marketplace on Android. The sample used in the study
consisted 30 third– year information technology students of the Faculty of
Information Technology at Rajabhat Mahasarakham University, attending courses in
E- Business. Three types of the instruments used in the study were Application eMarketplace on Android, a quality assessment of Application e-Marketplace on Android
and a 10- item 5- rating- scale inventory on user satisfaction with Application eMarketplace on Android. The statistics used for analyzing the collected data were
mean, standard deviation.
The results of the study were as follows
1. Application e-Marketplace on Android consists of two main part: part 1 were
website application for administrator; and part 2 were mobile application for user.
2. The overall quality results of Application e- Marketplace on Android was
evaluated by 3 experts, were at a good level (𝑥𝑥𝑥𝑥 = 4.49, S.D. = 0.34)
3. The overall usage of satisfaction results of Application e- Marketplace on
Android were at a good level (𝑥𝑥𝑥𝑥 = 4.13, S.D. = 0.72)
Conclude, the Application e- Marketplace on Android developed had a good
quality and can be used appropriately.
Keyword: Application on Android operating system, e-Marketplace
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาแอปพลิเคชันตลาดกลางขายสินค้าบนระบบ
ปฎิบัติการแอนดรอยด์ 2) ประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันตลาดกลางขายสินค้าบนระบบปฎิบัติ
การแอนดรอยด์ 3) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใ ช้งานแอปพลิเคชันตลาดกลางขายสินค้าบนระบบ
ปฎิ บั ติ ก ารแอนดรอยด์ โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 3 สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แอปพลิเค
ชันตลาดกลางขายสินค้ าบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 2) แบบประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชัน
ตลาดกลางขายสินค้าบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 3) แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานแอป
พลิเคชันตลาดกลางขายสินค้าบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า
1. แอปพลิเคชันตลาดกลางขายสินค้าบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์มีส่วนประกอบในการ
ใช้งานด้วยกัน 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) ส่วนของผู้ดูแลระบบ และ 2) ส่วนของผู้ใช้งาน
2. คุณภาพของแอปพลิเคชันตลาดกลางขายสินค้าบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ประเมิน
โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับดี (𝑥𝑥𝑥𝑥 = 4.49, S.D. = 0.34)
3. นั กศึกษาชั้น ปี ที่ 3 ที่ล งทะเบียนเรียนรายวิช าธุร กรรมอิเล็ กทรอนิกส์ จานวน 30 คน
มีความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชันตลาดกลางขายสินค้าบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (𝑥𝑥𝑥𝑥 = 4.13, S.D. = 0.72)
สรุปได้ว่าแอปพลิเคชันตลาดกลางขายสินค้าบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้นมี
คุณภาพและสามารถนาไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม
คาสาคัญ: แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์, ตลาดกลางขายสินค้า
บทนา
เนื่องมาจากอัตราการเติบโตของการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการเพิ่มขึ้นของเว็บไซต์ทางธุรกิจ
ที่มีอย่างต่อเนื่อง ทาให้การประกอบธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการตลาด
ขนาดใหญ่ของโลกยุคสารสนสนเทศ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรง ให้บริการลูกค้า
ได้อย่างทั่วถึง ขยายตลาดได้กว้าง และสามารถซื้อขายได้ทุกที่ ทุกเวลา จากการศึกษาพบว่า
อี
คอมเมิร์ซส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์การลงประกาศซื้อ-ขายสินค้า
(E-Classified) เว็บไซต์แคตตาล็อกสินค้าออนไลน์ (Online Catalog Web Site) ร้านค้าออนไลน์
(E-Shop Web Site) การประมู ล สิ น ค้ า (Auction) การค้ า ผ่ า นเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ (Social
Commerce) รวมถึงตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) ที่มีรูปแบบเป็นตลาดนัดขนาดใหญ่
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โดยภายในเว็บไซต์จะมีการรวบรวมเว็บไซต์ของร้านค้าและบริษัทต่างๆ มากมาย (กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า, 2557) ที่จะต้องใช้เวลาในการสร้างและมีการจดทะเบียนเว็บไซต์ ซึ่งปัจจุบันนอกจากเว็บไซต์
อี ค อมเมิ ร์ ซ จะสามารถท างานบนเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ แ ล้ ว ยั ง สามารถท างานบนอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ได้อีกด้วย เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องพีดีเอ และอุปกรณ์ไร้สายบางชนิด ผู้ศึกษา
จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาสื่อกลางการซื้อขายออนไลน์ในรูปแบบของตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะ
ปรับเปลี่ยนจากตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทางานได้เฉพาะบนเว็บไซต์ให้สามารถทาการซื้อ
ขายสินค้า แลกเปลี่ยน โปรโมทสินค้า และเป็นช่องทางให้ผู้ซื้อพบผู้ ขายได้ง่ายทั่วทุกภูมิภาค ทั่ว
ประเทศผ่านโทรศัพท์มือถือได้ โดยพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันตลาดกลางขายสินค้าบนระบบปฎิบัติการ
แอนดรอยด์ ซึ่งผู้สนใจที่ต้องการขายสินค้าไม่จาเป็นต้องมีเว็บไซต์หน้าร้านในการขายสินค้าและไม่
ต้องจดทะเบียนเว็บไซต์ ก็สามารถขายสินค้าที่ต้องการได้เพียงแค่มีพื้นที่สาหรับแสดงรูป รายละเอียด
สินค้า และข้อมูลให้ติดต่อซื้อขาย ทาให้สะดวกสบายต่อผู้ซื้อและผู้ขายมากยิ่งขึ้น
วิธีดาเนินการ
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
จานวน 68 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิช าธุรกรรมอิเล็กทรอนิ กส์
จานวน 30 คน
2. ด้ า นระบบงาน แบ่ งการใช้งานออกเป็น 2 ส่ ว นได้แก่ ส่ ว นของแอปพลิ เคชั่นส าหรั บ
ผู้ใช้งานที่เป็นสมาชิก และส่วนของเว็บไซต์สาหรับผู้ใช้งานที่เป็นผู้ดูแลระบบ ดังนี้
2.1 แอปพลิเคชั่นสาหรับสมาชิก ประกอบด้วย 1) ระบบค้นหาสินค้า 2) ระบบซื้อขายสินค้า และ 3) ระบบแสดงความคิดเห็น
2.2 เว็บไซต์สาหรับผู้ดูแลระบบ ประกอบด้วย 1) ระบบจัดการสมาชิก 2) ระบบ
จัดการประเภทสินค้า 3) ระบบจัดการสินค้า และ 4) ระบบจัดการกระดานสนทนา
3. ด้ า นฮาร์ ด แวร์ (Hardware) ที่ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น การประกอบด้ ว ย 1) คอมพิ ว เตอร์
(Laptop Computer) 2) หน่ ว ยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Core i5-3210M 2.50GHz 3)
หน่วยความจาหลั ก (RAM) มีความจุ 4 GB 4) ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk) มีความจุ 500 GB และ 5)
สมาร์ทโฟนที่มีระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เวอร์ชั่น 4.0 ขึ้นไป
4. ด้านซอฟต์แวร์ (Software) ประกอบด้วย 1) ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
8.1 2) โปรแกรม Microsoft Office 3) โปรแกรม Microsoft Visio 4) โปรแกรม Android Studio5)
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โปรแกรม Genymotion 6) โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 7) ภาษา Java 8) ภาษา PHP
และ 9) ฐานข้อมูล My SQL
5. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มีอยู่ 3 ชนิด ดังนี้
5.1 แอปพลิเคชันตลาดกลางขายสินค้าบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
5.2 แบบประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันตลาดกลางขายสินค้าบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์
5.3 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชันตลาดกลางขายสินค้าบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ผลการศึกษา
1. แอปพลิเคชันตลาดกลางขายสินค้าบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้
เป็นช่องทางการซื้อขายสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือ ประกอบด้วย 2 ส่วนการใช้งาน คือ 1. ส่วนของ
ผู้ใช้งานที่เป็นแอปพลิเคชั่นสาหรับผู้ซื้อและผู้ขาย และ 2. ส่วนของผู้ดูแลระบบที่เป็นเว็บไซต์
1.1 ส่วนของผู้ใช้งาน
1) หน้าจอเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบได้ 2 ช่องทางคือแบบ
เป็นสมาชิกและแบบไม่ได้เป็นสมาชิก แต่ถ้าผู้ใช้ไม่ได้เป็นสมาชิกผู้ใช้จะไม่สามารถลงขายสินค้าได้
และไม่สามารถถูกใจและแสดงความคิดเห็นได้ แต่ถ้าเป็นสมาชิกผู้ใช้จะสามารถลงขายสินค้า ถูกใจ
สินค้า และแสดงความคิดเห็นได้ ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ
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2) หากผู้ใช้งานต้องการลงขายสินค้า ผู้ใช้ต้องสมัครสมาชิก โดยการกรอกข้อมูลใน
หน้าสมัครสมาชิกให้ครบถ้วน ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงหน้าจอสมัครสมาชิก
1.3 เมื่อผู้ใช้งานเข้ามาในแอปพลิเคชันตลาดกลางขายสินค้าเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานจะเห็น
หมวดหมู่สินค้า และสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตามหมวดหมู่สินค้าที่ท่านสนใจ ดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แสดงหมวดหมู่สินค้า
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1.4 เมื่อผู้ใช้งานเลือกหมวดหมู่สินค้าที่ต้องการแล้ว จะเข้ามาสู่หน้ารายการสินค้า และ
แสดงรายการสินค้าที่มีอยู่ในหมวดหมู่นั้นๆ ดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แสดงรายการสินค้า
1.5 เมื่อผู้ใช้งานเลือกสินค้าที่สนใจแล้วจะแสดงรายละเอียดสินค้า และสามารถกดถูกใจ
สินค้า แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าได้ ดังแสดงในภาพที่ 5

ภาพที่ 5 แสดงรายละเอียดสินค้า
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1.6 เมื่อเข้ามาในหน้าลงขายสินค้า ผู้ใช้งานสามารถลงขายสิ นค้าที่ต้องการได้โดย เลือก
หมวดหมู่สินค้าที่มีอยู่ และกรอกรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วน จากนั้นใส่รูปภาพสินค้า และกดปุ่มลง
ขายสินค้า ดังแสดงในภาพที่ 6

ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอลงขายสินค้า
2. ส่วนของผู้ดูแลระบบ
2.1 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานของผู้ดูแลระบบ ดังแสดงในภาพที่ 7

ภาพที่ 7 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานของผู้ดูแลระบบ
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2.2 เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วจะแสดงเมนูการทาใช้งานดังนี้ 1.เมนูจัดการประเภทสินค้า
2.เมนูจัดการสินค้าทั้งหมด 3.เมนูจัดการสมาชิก 4.เมนูออกจากระบบ ดังแสดงในภาพที่ 8

ภาพที่ 8 แสดงเมนูการใช้งานของผู้ดูแลระบบ
2.3 เมื่อกดเข้ามาในเมนูจัดการประเภทสินค้าแล้ว ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มประเภทสินค้า
แก้ไขประเภทสินค้า และลบประเภทสินค้าได้ ดังแสดงในภาพที่ 9

ภาพที่ 9 แสดงหน้าต่างเมนูจัดการประเภทสินค้า
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2.4 เมื่อกดเข้ามาในเมนูเพิ่มประเภทสินค้าจะแสดง ดังแสดงในภาพที่ 10

ภาพที่ 10 แสดงหน้าต่างเพิ่มหมวดหมู่สินค้า
2.5 เมื่อกดเข้ามาในเมนูจัดการประเภทสินค้าทั้งหมด จะแสดงรายละเอียดสินค้าและผู้ดูแล
ระบบสามารถแก้ไขข้อมูลสินค้า และลบสินค้าที่ไม่เหมาะสมได้ ดังแสดงในภาพที่ 11

ภาพที่ 11 แสดงหน้าต่างเมนูจัดการสินค้าทั้งหมด
2. ผลการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันตลาดกลางขายสินค้าบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ผลการประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ที่มีต่อแอปพลิเคชันตลาดกลางขายสิน ค้าบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์แบ่งออกเป็น 5 ด้าน โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับดี (𝑥𝑥𝑥𝑥 = 4.49, S.D. =
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0.34) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านคู่มือการใช้งานระบบ อยู่ในระดับดีมาก (𝑥𝑥𝑥𝑥 = 4.93, S.D. =
0.12) ด้านผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม อยู่ในระดับดี (𝑥𝑥𝑥𝑥 = 4.50, S.D. = 0.58) ด้านการใช้งานของ
โปรแกรม อยู่ในระดับดี (𝑥𝑥𝑥𝑥 =4.43, S.D. = 0.58) ด้านฟังก์ชันการใช้งาน อยู่ในระดับดี (𝑥𝑥𝑥𝑥 = 4.42
S.D. = 0.54) และด้านความปลอดภัย อยู่ในระดับดี (𝑥𝑥𝑥𝑥 = 4.17 S.D. = 1.08)
3. ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจการใช้ ง าน แอปพลิ เ คชั น ตลาดกลางขายสิ น ค้ า บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานจานวน 30 คน ที่มีต่อแอปพลิเคชันตลาดกลางขาย
สินค้าบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับ ดี (𝑥𝑥𝑥𝑥 = 4.13,
S.D. = 0.72) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความพึงพอใจด้านการใช้งาน อยู่ในระดับพอใจมาก (𝑥𝑥𝑥𝑥 =
4.18, S.D. = 0.67) ความพึงพอใจด้านภาพรวมแอปพลิเคชัน อยู่ในระดับพอใจมาก (𝑥𝑥𝑥𝑥 = 4.16,
S.D. = 0.74) ความพึงพอใจด้านการติดตั้งและความเข้าใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน อยู่ในระดับ
พอใจมาก (𝑥𝑥𝑥𝑥 = 4.14, S.D. = 0.70) และความพึงพอใจด้านด้านรูปแบบและภาพลักษณ์ อยู่ในระดับ
พอใจมาก (𝑥𝑥𝑥𝑥 = 4.04, S.D. = 0.78)
สรุปผล และอภิปรายผล
สรุปผลการศึกษา พบว่า 1. แอปพลิเคชันตลาดกลางขายสินค้าบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
มีส่วนประกอบในการใช้งานด้วยกัน 2 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนของผู้ดูแลระบบ 2) ส่วนของผู้ใช้งานแอปพลิ
เคชันตลาดกลางขายสินค้าบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เป็นช่องทางการซื้อขายสินค้าผ่านแอปพลิ
เคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ผลการประเมินคุณภาพของแอปพลิเค
ชันตลาดกลางขายสินค้าบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยผู้เชี่ยวชาญ โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ
ดี (𝑥𝑥𝑥𝑥 = 4.49, S.D. = 0.34) และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานแอปพลิเคชันตลาดกลาง
ขายสินค้าบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยผู้ใช้งาน โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับดี อยู่ในระดับพอใจ
มาก (𝑥𝑥𝑥𝑥 = 4.13, S.D. = 0.72)
อภิปรายผล
เมื่อนาแอปพลิเคชันตลาดกลางขายสินค้าบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ไปทดสอบการใช้งาน
แล้วพบประเด็นที่ควรนามาอภิปรายผลการศึกษา ดังนี้
1. แอปพลิเคชันตลาดกลางขายสินค้าบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สามารถนาไปใช้งานได้
จริง เนื่องมาจากในกระบวนการพัฒนาระบบ ผู้ศึกษาได้ใช้กระบวนการตาม SDLC 7 ขั้นตอน ซึ่งใน
กระบวนการดังกล่าว ผู้ศึกษาได้นาข้อมูลที่ได้ทาการพัฒนา ไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา ในกระบวนการ
ในการพัฒนา ได้นาระบบไปให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความชานาญในระบบงาน ประเมินระบบจึงทาให้ได้ข้อมูล
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ออกมา สามารถใช้งานได้จริง
2. การประเมินคุณภาพของระบบมีผลการประเมินรวมอยู่ในระดับดี 4.49 (𝑥𝑥𝑥𝑥 = 4.49, S.D. =
0.34) ที่ ผ ลการศึ ก ษาเป็ น เช่ น นี้ เนื่ อ งมาจากการพั ฒ นาระบบทุ ก ขั้ น ตอนผ่ า นอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
ตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุงแก้ไข แล้วนาระบบที่พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน
ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นทาการปรับปรุงแก้ไขตามที่ได้รับคาแนะนา
3. การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัว อย่าง มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 4.04 (𝑥𝑥𝑥𝑥 =
4.04, S.D. = 0.78) เนื่ อ งจากผู้ ศึ ก ษาได้ ท าการทดลองแอปพลิ เ คชั น ตลาดกลางขายสิ น ค้ า บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กับกลุ่มตัวอย่าง โดยมีคู่มือการใช้ระบบแจกให้ กลุ่ มตัว อย่างก่อนการ
ทดลองใช้ระบบ เพื่อประเมินความพึงพอใจ
กิตติกรรมประกาศ
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การพัฒนาระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เรื่อง การใช้งาน Docker เบื้องต้น
Human-Computer Interaction Development on Internet Network System:
A Study of How to use Docker
ณัฐพล ธนเชวงสกุล, ปราณีต กลั่นบุญ, สรายุต พูลผล
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
Nattaphol Thanachawengsakul Praneed Klanboon and Sarayut Phunphon
Software Engineering Major, Faculty of Information Technology,
North Bangkok University
Abstract
The purposes of this research were 1) to develop human-computer interaction
on internet network system: a study of how to use Docker, and 2) to assess the quality
of human-computer interaction on internet network system. In this study, 20 experts in
information and communication technology, techniques education as well as software
engineering techniques were selected as a sampling group (Purposive Sampling) whereby
the following tools were employed for data collection. 1) human-computer interaction
system on internet network system: a study of how to use Docker, and 2) evaluation
forms of human-computer interaction system on internet network system in tales in
which they were categorized into 2 groups, 1) contents and 2) media production
techniques.
The finds of the research suggested that 1) the quality of contents in relation
to human-computer interaction system on internet network system in tales was at
the high level ( X =4.25, S.D.=0.55), and 2) the quality of media production in relation
to human-computer interaction system on internet network system in tales was at
the high level ( X =4.03, S.D.=0.50).
Keywords : Human-computer Interaction, Internet, Docker
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์บน
เครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต เรื่ อ ง การใช้ ง าน Docker เบื้ อ งต้ น และ 2) เพื่ อ ประเมิ น คุ ณ ภาพระบบ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเทคนิคศึกษา และด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จานวน 20
ท่ า น ใช้ ก ารเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย คื อ 1) ระบบ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การใช้งาน Docker เบื้องต้น
และ 2) แบบประเมิ น คุ ณ ภาพระบบปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ คอมพิ ว เตอร์ บ นเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 1) ด้านเนื้อหา และ 2) ด้านเทคนิคการผลิตสื่อ
ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) ระบบปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ คอมพิ ว เตอร์ บ นเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต มีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี ( X =4.25, S.D.=0.55) และ 2) ระบบปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีคุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่ออยู่ในระดับ
ดี ( X =4.03, S.D.=0.50)
คำสำคัญ : ระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์, เครือข่ายอินเทอร์เน็ต, การใช้งาน Docker
1. บทนา
ปัจจุบันประเทศไทยกาลังอยู่ในวาระของการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ในทุกมิติของการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม โดยในการนี้รัฐบาลได้ตระหนักถึงความจาเป็นเร่งด่วนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมา
เป็นเครื่องมือสาคัญ ในการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่ง และยั่งยืน และได้แถลงนโยบาย
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติในด้านนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เพื่อส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทั ล
และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้ เริ่มขับเคลื่ อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะทาให้ ทุกภาคเศรษฐกิจ
ก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ (สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ , 2559)
นอกจากนี้ประเทศไทยได้ประกาศใช้กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับแรกเมื่อปี พ.ศ. 2539
(IT2000) โดยกาหนดภารกิจที่สาคัญ 3 ประการคือ 1) การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ
แห่งชาติที่เสมอภาค 2) การลงทุนในด้านการศึกษาที่ดีของพลเมืองและบุคลากรด้านสารสนเทศ 3)
การปรับปรุ่งบทบาทภาครัฐ เพื่อบริการที่ดีขึ้นและสร้างรากฐานอุตสาหกรรมสารสนเทศที่แข็งแกร่ง
จากการประเมินผลนโยบาย IT2000 พบว่า การใช้บริการโทรคมนาคม โดยเฉพาะในชนบทสะดวกขึ้น
มาก คนไทยมีความรู้และทักษะทางคอมพิวเตอร์ดีขึ้น (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,
2554) จึงส่งผลให้ประชากรในประเทศใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารมากยิ่งขึ้น หรือแม้กระทั่งการ
เข้ า สื บ ค้ น หาความรู้ ต่ า ง ๆ ที่ ไม่ จ ากั ด เพี ย งแค่ ก ารเข้ าเรี ย นในห้ อ งเรี ย นหรื อ ห้ อ งสมุ ด อี ก ต่ อ ไป
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การศึกษาในปัจจุบันจึงมีช่องทางในการศึกษาที่เป็นประโยชน์มากขึ้น (ธีระพงษ์ ฤทธิ์มาก วราพร ศรีจิ๋ว
และณัฐพล ธนเชวงสกุล, 2559)
จากความสาคัญในการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ สิ่งหนึ่งที่
มองข้ามไม่ได้คือการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้สามารถเรียกใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา รองรับทุกอุปกรณ์บน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งปัญหาส่วนหนึ่งของการพัฒนาซอฟต์แวร์ คือ ผู้พัฒนามักเสีย เวลาไป
กับการติดตั้ง Application อาทิ การติดตั้งโปรแกรม Apache ในการจาลองเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น
เว็บเซิร์ฟเวอร์ การติดตั้งภาษา PHP ที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนา Web Application และการติดตั้ง
โปรแกรม MySQL ในการจั ดการฐานข้อ มู ล เป็ น ต้น อี กทั้ งยั งพบปั ญ หาเกี่ย วกั บ สภาพแวดล้ อ ม
ระหว่างเครื่องผู้พัฒนา (Developer) กับเครื่องผู้ผลิต (Production) ที่มีการใช้งานโปรแกรมในการ
พัฒนาไม่ตรงกัน (SiamHTML, 2558) ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวจะหมดไปเมื่อผู้พัฒนามีการใช้เ ครื่องมือที่
เรี ย กว่ า Docker ซึ่ ง จะมี ห น่ ว ยความจ าลดลงเนื่ อ งจากบั ง คั บ ให้ ใ ช้ ก ระบวนการเดี ย วต่ อ
คอนเทนเนอร์ (Container) รวมถึงการลดข้อจากัดของทรัพ ยากรบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการ
พั ฒ นา โดยผู้ พั ฒ นาจะต้ องมีอ งค์ค วามรู้เกี่ย วกับ การท างานของ Docker ค าศัพ ท์ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
Docker การติด ตั้ ง Docker บนระบบปฏิ บั ติ ก าร Windows และ Linux และการใช้งาน Docker
ด้วยการสร้าง Build Container และ Docker Image (Icodeforhugs, 2559)
ดังนั้น จากความสาคัญและปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิด
ในการพัฒนาระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขึ้น เพื่อให้ผู้ที่
สนใจได้เป็นช่องทางในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ขั้นสูงด้วยการใช้งาน Docker
โดยมีรูปแบบการเรียนรู้ที่เข้าใจง่าย เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ รวมถึงมีแบบทดสอบเพื่อวัด
ความเข้าใจของผู้เข้ามาศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางสาหรับสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียน
การสอนทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒ นาระบบปฏิสั มพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เรื่อง การใช้งาน Docker เบื้องต้น
2.2 เพื่ อ ประเมิ น คุ ณ ภาพระบบปฏิ สั ม พั น ธ์ร ะหว่างมนุ ษ ย์ กั บ คอมพิ ว เตอร์บ นเครือ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต เรื่อง การใช้งาน Docker เบื้องต้น
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3. วิธีดาเนินการ
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ด้านเทคนิคศึกษา และด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร จานวน 10 ท่าน ด้ านการศึกษา 5 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จานวน 5
ท่ าน รวมทั้ งหมด 20 ท่ า น โดยใช้ ก ารเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเป็ น ผู้ ที่ มี
ประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น คือ ระบบปฏิสัมพัน ธ์ระหว่างมนุษย์กั บคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เรื่อง การใช้งาน Docker เบื้องต้น
ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินคุณภาพระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การใช้งาน Docker เบื้องต้น
3.3 ขอบเขตการวิจัย
3.3.1 การพัฒนาระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เรื่อง การใช้งาน Docker เบื้องต้น ผู้วิจัยได้นาแบบจาลองตามแนวคิดการพัฒนาของญาใจ ลิ่มปิยะกรณ์
(2557) ซึ่งมี 7 ระยะ มาเป็นกรอบในการพัฒนา ได้แก่
1) การสร้างข้อกาหนดที่เป็นนามธรรม (Establish Abstract Spec)
2) พัฒนาระบบต้นแบบ (Develop Prototype)
3) ประเมิ น ระบบต้ น แบบ (Evaluate Prototype) โดยจะท าการวนซ้ ากลั บ ไป
ขั้นตอนที่ 2 หากประเมินไม่ผ่าน
4) กาหนดระบบจริง (Specify System) ภายหลังการเห็นชอบจากลูกค้าที่ได้เห็น
ระบบต้นแบบ
5) พั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ (Develop Software) โดยสามารถน าบางส่ ว นของระบบ
ต้นแบบมาใช้ซ้าได้
6) การยันสอบการใช้งานจริงของระบบที่พัฒ นา (Validate System) โดยจะทากา
รวนซ้ากลับไปขัน้ ตอนที่ 5 หากตรวจทานไม่ผ่าน
7) การส่งมอบระบบ (Delivered Software System)
สาหรั บการวิจั ยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ เพียง 3 ระยะ โดยระยะที่ 4-7 ไม่ได้น ามาใช้เป็ น
กรอบในการพัฒนาระบบ และมีการเพิ่มการทดสอบคุณภาพ (Test Quality) รวมถึงรายงานผลการ
ทดสอบคุณภาพ (Quality Report) ในระยะที่ 3 ดังภาพที่ 1

33

วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560

Establishabstract
spec.

QualityReport

Test Quality

Develop
Prototype

Evaluate
Prototype

Specify
System

Reusable
Components

Develop
Software

Validate
System

Delivered
Software
System

ภาพที่ 1 แสดงแบบจาลองการพัฒนาเชิงวิวัฒน์ (Evolutionary Development)
ที่มา: ธีระพงษ์ ฤทธิ์มาก วราพร ศรีจิ๋ว และณัฐพล ธนเชวงสกุล (2559)
3.3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหาของระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เรื่อง การใช้งาน Docker เบื้องต้น ประกอบด้วยหัวข้อย่อยทั้งหมด 4 หัวข้อ ดังนี้
1) ความรู้เกี่ยวกับ Docker
2) คาศัพท์ที่มีความสาคัญของ Docker
3) การติดตั้ง Docker ประกอบด้วยการติดตั้งบน Windows และ Linux
4) การใช้งาน Docker ประกอบไปด้วย การสร้าง Build Container และการสร้าง
Docker
3.4 วิธีการดาเนินการวิจัย
วิธีดาเนินการพัฒนาระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เรื่อง การใช้งาน Docker เบื้องต้น แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 การพั ฒ นาระบบปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ คอมพิ ว เตอร์ บ นเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต เรื่อง การใช้งาน Docker เบื้องต้น มีขั้นตอนดังนี้
1.1 การสร้างข้อกาหนดที่เป็นนามธรรม (Establish Abstract Spec)
ผู้ วิ จั ย มี ขั้ น ตอนการสร้างข้ อ ก าหนดที่ เป็ น นามธรรมจากการศึ ก ษาและ
วิเคราะห์จากเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
1.1.1 การสร้ างข้ อ ก าหนดด้ านการออกแบบระบบปฏิ สั ม พั น ธ์ระหว่า ง
มนุ ษ ย์ กับ คอมพิ ว เตอร์ โดยคานึ งถึงจิ ตวิท ยาการออกแบบ (Psychology) หลั กการยศาสตร์และ
วิ ศ วกรรมมนุ ษ ย์ ปั จ จั ย (Ergonomics and Human Factors Engineering) วิ ท ยาการทางด้ า น
คอมพิวเตอร์ (Computer Science) และการปฏิสัมพันธ์ (Interaction) แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 1)
ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยการสัมผัส (Touch Screen) และ 2) ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยการคลิก
(Click)
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1.1.2 การสร้างข้อกาหนดด้านผู้ใช้งานระบบ ประกอบด้วย ผู้ดูแลระบบ
(Admin) อาจารย์ผู้สอน (Instructor) และผู้เรียน (Students)
1.1.3 การสร้างข้อกาหนดด้านโมดูลการใช้งานระบบ ประกอบด้วย โมดูล
ผู้ ดู แ ลระบบ (Admin Module) โมดู ล อาจารย์ ผู้ ส อน (Instructor Module) และโมดู ล ผู้ เรี ย น
(Students Module)
1.2 พัฒนาระบบต้นแบบ (Develop Prototype)
ผู้วิจัยพัฒนาระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เรื่อง การใช้งาน Docker เบื้องต้น โดยใช้โปรแกรม CodeIgniter ซึ่งเป็นโปรแกรมใน
รูป แบบของ Open Source พั ฒ นาโดย Rick Ellis ซึ่ งเป็ น Framework ที่ ถู ก พั ฒ นาขึ้ น ด้ ว ยภาษา
PHP สาหรับ CodeIgniter Framework เป็นเครื่องมือสาหรับช่วยพัฒนา Web Application โดยมี
โครงสร้างการพัฒนาโปรแกรมอย่างเป็นระบบและรวมคาสั่งต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการพัฒนาเว็บไซต์
ระยะที่ 2 การประเมิ น คุณ ภาพของระบบปฏิ สั มพั น ธ์ระหว่างมนุ ษ ย์ กับ คอมพิ ว เตอร์ บ น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การใช้งาน Docker เบื้องต้น
ผู้ วิ จั ย ได้ น าแนวคิ ด การหาคุ ณ ภาพระบบของณั ฐ พล ธนเชวงสกุ ล ปริ ย าภรณ์
ตั้งคุณ านั น ต์ และศิริรั ตน์ เพ็ช ร์แสงศรี (2555) มาเป็น กรอบแนวคิดในการหาคุณ ภาพของระบบ
ปฏิสั มพัน ธ์ระหว่างมนุ ษย์กับ คอมพิวเตอร์บนระบบปฏิสั มพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การใช้งาน Docker เบื้องต้น ซึ่งแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านที่ 1 ด้านเนื้อหา
และด้ านที่ 2 ด้ านเทคนิ ค การผลิ ต สื่ อ ด้ ว ยแบบประเมิ น คุ ณ ภาพมี ลั กษณะเป็ น แบบมาตราส่ ว น
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scales)
3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1) ระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง
การใช้งาน Docker เบื้องต้น
2) แบบประเมิ น คุ ณ ภาพระบบปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ คอมพิ ว เตอร์ บ น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การใช้งาน Docker เบื้องต้น แบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ (Rating Scales) จานวน 15 ข้อ
ด้านที่ 2 แบบประเมินคุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่อ มีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scales) จานวน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านตัวอักษร (Text) ด้าน
ภาพนิ่ ง (Image) ด้ า นปฏิ สั ม พั น ธ์ (Interactive) และด้ า นการออกแบบหน้ าจอ (Graphic User
Interface)
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ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.85 โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของ Cronbach (1970)
3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ผู้วิจัยทาหนังสือจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เพื่อ
เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญ จานวน 20 ท่าน เข้าร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพด้านเนื้อหา
และด้ า นเทคนิ ค การผลิ ต สื่ อ ของระบบปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ คอมพิ ว เตอร์ บ นเครือ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต เรื่อง การใช้งาน Docker เบื้องต้น
2) ผู้ วิ จั ย น าระบบปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ คอมพิ ว เตอร์ บ นเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต เรื่อง การใช้งาน Docker เบื้องต้น ที่ผ่านการพัฒนาและทดสอบระบบแล้ว ไปเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 ด้าน เพื่อนาผลการประเมินมาหาคุณภาพของระบบ
3) ผู้วิจัยนาผลการประเมินที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย
เลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พร้อมสรุปผลข้อมูล
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ หาคุ ณ ภาพระบบปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างมนุ ษ ย์ กั บ
คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การใช้งาน Docker เบื้องต้น แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้าน
เนื้อหา และด้านเทคนิคการผลิตสื่อ โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้ เกณฑ์
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยเลขคณิต ดังนี้ (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538)
4.50-5.00 หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
3.50-4.49 หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับดี
2.50-3.49 หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง
1.50-2.49 หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับพอใช้
1.00-1.49 หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับปรับปรุง
4. ผลการศึกษา
การพัฒนาระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การ
ใช้งาน Docker เบื้องต้น สามารถสรุปผลการวิจัยได้ตามลาดับ ดังนี้
ระยะที่ 1 ผลการพั ฒ นาระบบปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างมนุ ษ ย์ กั บ คอมพิ ว เตอร์ บ นเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต เรื่อง การใช้งาน Docker เบื้องต้น ผู้ใช้สามารถเรียกใช้งานระบบโดยพิมพ์ชื่อโดเมนเนมได้ที่
http://learndockerv1.azurewebsites.net/ ซึง่ มีรายละเอียดประกอบด้วย
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1.1 หน้ าจอหลั กที่ 1 แสดงหน้ าจอหลั กของระบบปฏิ สั มพั นธ์ ระหว่างมนุ ษ ย์ กั บ
คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การใช้งาน Docker เบื้องต้น ผู้ใช้ต้องเลือกหัวข้อที่สนใจใน
การเข้าใช้งาน โดยการสัมผัสหรือคลิก 1 ครั้ง ที่หัวข้อที่ต้องการ โดยมี 7 ทางเลือกหลักดังนี้
ทางเลื อ กที่ 1 ปุ่ ม “HOME” เมื่ อสั ม ผั ส หรือ คลิ ก 1 ครั้ งที่ ปุ่ ม จะท าการเปลี่ ย น
หน้าจอไปยัง โมเดลการโฆษณาของหน้าหลัก
ทางเลือกที่ 2 ปุ่ม “TUTORIAL” เมื่อสัมผัสหรือคลิก 1 ครั้งที่ปุ่ม จะทาการเปลี่ยน
หน้าจอไปยัง โมเดลการเลือกบทเรียน
ทางเลือกที่ 3 ปุ่ ม “DOCKER” เมื่อสั มผั สหรือคลิ ก 1 ครั้งที่ปุ่ม จะทาการเปลี่ ยน
หน้าจอไปยัง โมเดลส่วนเสริมเนื้อหาของ Docker จากแหล่งการสอนอื่น ๆ
ทางเลื อกที่ 4 ปุ่ ม “DOCKER HUB” เมื่ อสั มผั ส หรื อคลิ ก 1 ครั้งที่ ปุ่ ม จะท าการ
เปลี่ยน หน้าจอไปยัง โมเดลแนะนาการสมัครใช้งาน Docker Hub
ทางเลื อ กที่ 5 ปุ่ ม “TEAM” เมื่ อ สั ม ผั ส หรื อ คลิ ก 1 ครั้ งที่ ปุ่ ม จะท าการเปลี่ ย น
หน้าจอไปยัง โมเดลแสดงรายชื่อผู้พัฒนาระบบและที่ปรึกษาโครงการ
ทางเลือกที่ 6 ปุ่ม “QUIZ” เมื่อสัมผัสหรือคลิก 1 ครั้งที่ปุ่ม จะทาการแสดงเมนูย่อย
โดยประกอบไปด้ ว ย 4 ทางเลื อ กดั ง นี้ Docker Recommended, Definition of Docker, Install
Docker และ Use Docker
ทางเลือกที่ 7 ปุ่ม “MORE” เมื่อสัมผัสหรือคลิก 1 ครั้งที่ปุ่ม จะทาการแสดงเมนูย่อย
โดยประกอบไปด้วย 4 ทางเลือกดังนี้ Download for Windows, Download for Mac, Download
for Ubuntu และ Stack Overflow

ภาพที่ 2 แสดงหน้าจอหลักของระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
1.2 หน้าจอหลักที่ 2 ผู้ใช้ต้องเลือกหัวข้อที่สนใจในการเข้าใช้งาน โดยการสัมผัสหรือ
คลิก 1 ครั้ง ที่หัวข้อที่ต้องการ โดยมี 4 ทางเลือกหลักดังนี้
ทางเลือกที่ 1 ปุ่ม “ทาความรู้จักกับ Docker” เมื่อสัมผัสหรือคลิก 1 ครั้งที่ปุ่ม จะทา
การเปลี่ยน หน้าจอไปยัง หน้าแนะนาการใช้งาน Docker
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ทางเลื อกที่ 2 ปุ่ ม “เรียนรู้ค าศั พ ท์ ” เมื่ อสั มผั ส หรือคลิ ก 1 ครั้งที่ ปุ่ ม จะท าการ
เปลี่ยน หน้าจอไปยัง หน้าจอไปยังหน้าแสดงคาศัพท์ Docker ที่ควรทราบ
ทางเลือกที่ 3 ปุ่ม “การติดตั้งและการตั้งค่า” เมื่อสัมผัสหรือคลิก 1 ครั้งที่ปุ่ม จะทา
การเปลี่ยน หน้าจอไปยัง หน้าแสดงการติดตั้ง Docker
ทางเลือกที่ 4 ปุ่ม “การใช้งาน Docker” เมื่อสัมผัสหรือคลิก 1 ครั้งที่ปุ่ม จะทาการ
เปลี่ยน หน้าจอไปยัง หน้าแสดงการใช้งาน Build Container

ภาพที่ 3 แสดงหน้าจอเมนูสาหรับสอนการใช้งาน Docker เบื้องต้น
1.3 หน้าจอหลักที่ 3 แสดงหน้าจอแนะนาการใช้งาน Docker ผู้ใช้ต้องเลือกหัวข้อที่
สนใจในการเข้าใช้งาน โดยการสัมพัสหรือคลิก 1 ครั้ง ที่หัวข้อที่ต้องการ โดยมี 7 ทางเลือกหลักดังนี้
ทางเลื อ กที่ 1 ปุ่ ม “HOME” เมื่ อสั ม ผั ส หรือ คลิ ก 1 ครั้ งที่ ปุ่ ม จะท าการเปลี่ ย น
หน้าจอไปยัง โมเดลแสดงหัวเรื่อง
ทางเลือกที่ 2 ปุ่ ม “BENEFITS” เมื่อสัมผัสหรือคลิก 1 ครั้งที่ปุ่ม จะทาการเปลี่ยน
หน้าจอไปยัง โมเดลข้อดีของการใช้ Docker
ทางเลือกที่ 3 ปุ่ม “DOCKER CLIENT-SERVER” เมื่อสัมผัสหรือคลิก 1 ครั้งที่ปุ่ม จะ
ทาการเปลี่ยน หน้าจอไปยัง โมเดลแสดงเนื้อหาของ Docker Client-Server Architecture
ทางเลือกที่ 4 ปุ่ม “DOCKER CLIENT” เมื่อสัมผัสหรือคลิก 1 ครั้งที่ปุ่ม จะทาการ
เปลี่ยน หน้าจอไปยัง โมเดลแสดงเนื้อหาของ Docker Client
ทางเลือกที่ 5 ปุ่ม “DOCKER DAEMON” เมื่อสัมผัสหรือคลิก 1 ครั้งที่ปุ่ม จะทาการ
เปลี่ยน หน้าจอไปยัง โมเดลแสดงเนื้อหาของ Docker Daemon
ทางเลื อ กที่ 6 ปุ่ ม “QUIZ” เมื่ อ สั ม ผั ส หรื อ คลิ ก 1 ครั้ งที่ ปุ่ ม จะท าการเปลี่ ย น
หน้าจอไปยัง หน้าจอแบบทดสอบ
ทางเลือกที่ 7 ปุ่ม “To the top” เมื่อสัมผัสหรือคลิก 1 ครั้งที่ปุ่ม จะทาการเปลี่ยน
หน้าจอไปยัง โมเดลเนื้อหาส่วนแรกของหน้าแนะนาการใช้งาน Docker
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ภาพที่ 4 แสดงหน้าจอแนะนาการใช้งาน Docker
1.4 หน้าจอหลักที่ 4 แสดงหน้าจอรูปภาพขนาดใหญ่เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นภาพได้
ชัดเจนมากขึ้น พร้อมคาอธิบายใต้ภาพ โดยมี 1 ทางเลือกให้ทาการปฏิสัมพันธ์ ดังนี้
ทางเลือกที่ 1 ปุ่ม “ ” เมื่อสัมผัสหรือคลิก 1 ครั้งที่ปุ่ม จะทาการเปลี่ยน หน้าจอ
ไปยัง หน้าจอแนะนาการใช้งาน Docker

ภาพที่ 5 แสดงหน้าจอรูปภาพขนาดใหญ่และคาอธิบายประกอบ
1.5 หน้ าจอหลั กที่ 5 แสดงหน้ าจอแบบทดสอบของการพั ฒ นาระบบปฏิ สั มพั นธ์
ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การใช้งาน Docker เบื้องต้นโดยมีคาถาม
จานวน 10 ข้อให้ เลือกตอบเพียง 1 ข้อ และกดส่งคาตอบ และก่อนที่จะตอบคาถามจะมีหน้ าจอให้
กรอกข้อมูลเพื่อทาแบบทดสอบ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว แตะหรือคลิก 1 ครั้งที่หน้าปุ่ม “NEXT”
จะทาการเปลี่ยนหน้าจอไปยังหน้าจอทาแบบทดสอบ

ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอแบบทดสอบของระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
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ระยะที่ 2 การประเมิ น ระบบปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ คอมพิ ว เตอร์ บ นเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต เรื่อง การใช้งาน Docker เบื้องต้น ประกอบด้วย
2.1 การประเมิ น คุ ณ ภาพระบบปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ คอมพิ ว เตอร์ บ น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้านเนื้อหา
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ด้านเนื้อหา
ประเด็นการประเมิน
1. การนาเข้าสู่บทเรียนมีความน่าสนใจ
2. บทเรียนมีการออกแบบให้ใช้ง่าย เมนูไม่สับสน
3. การแจ้งวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนทราบน่าสนใจ
4. เนื้อหาบทเรียนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
5. บทเรียนมีความยากง่ายเหมาะสมกับผูเ้ รียน
6. บทเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนตลอดการเรียน
7. การใช้ภาษาสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน
8. บทเรียนมีการยกตัวอย่างในปริมาณและโอกาสที่เหมาะสม
9. บทเรียนมีการสรุปเนื้อหาในแต่ละตอนอย่างเหมาะสม
10. ความเหมาะสมของจานวนข้อสอบหรือแบบทดสอบ
11. รูปภาพประกอบสามารถสื่อความหมาย และมีความสอดคล้องกับ
เนื้อหา มีความชัดเจน
12. มีส่วนชี้แนะหรือให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้เรียนต้องการ
13. บทเรียนมีการออกแบบทางเทคนิคที่ดี
14. บทเรียนใช้หลักของการออกแบบการสอนที่ดี
15. การพัฒนาบทเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ใช้แนวคิดใหม่ๆ
ค่าเฉลี่ยรวม

ระดับคุณภาพด้านเนื้อหา
S.D.
แปลผล
X
4.25
0.55
ดี
4.35
0.67
ดี
4.05
0.60
ดี
3.90
0.79
ดี
3.85
0.88
ดี
3.75
0.72
ดี
4.20
0.62
ดี
4.00
0.86
ดี
3.95
0.60
ดี
4.20
0.70
ดี
4.45
0.51
ดี
3.85
4.43
4.20
4.25
4.25

0.67
0.69
0.77
0.72
0.55

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา โดยรวมอยู่ในระดับดี ( X = 4.25,
S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รูปภาพประกอบสามารถสื่อความหมาย และมีความ
สอดคล้องกับเนื้อหา มีความชัดเจน อยู่ในระดับดี ( X = 4.45, S.D. = 0.51) รองลงมาอันดับที่ 2 คือ
บทเรียนมีการออกแบบทางเทคนิคที่ดี อยู่ในระดับดี ( X = 4.43, S.D. = 0.69) และรองลงมาอันดับที่
3 คือ บทเรียนมีการออกแบบให้ใช้ง่าย เมนูไม่สับสน ( X = 4.35, S.D. = 0.67) ตามลาดับ
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2.2 การประเมิ น คุ ณ ภาพระบบปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ คอมพิ ว เตอร์ บ น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้านเทคนิคการผลิตสื่อ
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ด้านเทคนิคการผลิตสื่อ
ประเด็นการประเมิน
1. ด้านตัวอักษร (Text)
2. ด้านภาพนิ่ง (Image)
3. ด้านปฏิสมั พันธ์ (Interactive)
4. ด้านการออกแบบหน้าจอ (Graphic User Interface)
ค่าเฉลี่ยรวม

ระดับคุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่อ
S.D.
แปลผล
X
4.05
0.60
ดี
4.25
0.60
ดี
3.83
0.54
ดี
4.23
0.60
ดี
4.03
0.50
ดี

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการประเมิน คุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่อ โดยรวมอยู่ในระดับดี
( X = 4.03, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านภาพนิ่ง (Image) อยู่ในระดับดี ( X
= 4.25, S.D. = 0.60) รองลงมาอันดับที่ 2 คือ ด้านการออกแบบหน้าจอ (Graphic User Interface)
อยู่ในระดับดี ( X = 4.23, S.D. = 0.60) และรองลงมาอันดับที่ 3 คือ ด้านตัวอักษร ( X = 4.05, S.D.
= 0.60) ตามลาดับ
5. สรุปผลและอภิปรายผล
5.1 อภิปรายผล
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพระบบปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ คอมพิ ว เตอร์ บ นเครื อ ข่ า ย
อิน เทอร์เน็ ต ด้านเนื้ อ หา ในภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.25 และค่าส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ ากับ 0.55 และเมื่ อพิ จารณาค่าส่ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ค่าของข้อมูล มีความ
กระจายน้อย (น้อยกว่า 1.00) แสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญให้ความคิดเห็นสอดคล้องและคะแนนการ
ประเมินอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากระบบดังกล่าวมีการยกตัวอย่างในปริมาณและโอกาส
ที่เหมาะสม รวมถึงใช้หลักการออกแบบการสอนที่ดีและใช้ภาษาที่สามารถสื่อความหมายได้อย่ าง
ชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของสิรินธร วัชรพืชผล จงกล จันทร์เรืองและสนั่น การค้า (2558) ได้ทา
การวิจัย การใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยเทคนิคการเรียนรู้แบบปรับเหมาะกับความสามารถของนักเรียน
พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก ( X =4.05, S.D.=0.73) เช่นเดียวกับ
นิลุบล ทองชัย (2558) ได้ทาการวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้สื่อการเรียนออนไลน์ เพิ่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฏ
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กาญจนบุรี พบว่า ความคิดเป็นของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก ( X =4.13, S.D.=0.84)
และไพศาล สิ มาเลาเต่ า และอุบ ลรัตน์ ศิ ริสุ ขโภคา (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒ นาโมเดล
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ทางการเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาโดยการใช้ปัญหาเป็น
ฐานเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับสื่อออนไลน์ที่ลากหลาย พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของบทเรียนอยู่ในระดับดีมาก ( X =4.77, S.D.=0.42)
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพระบบปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ คอมพิ ว เตอร์ บ นเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต ด้านเทคนิคการผลิตสื่อ ในภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 และเมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ค่าของข้อมูลมี
ความกระจายน้อย (น้อยกว่า 1.00) แสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญให้ความคิดเห็นสอดคล้องและคะแนน
การประเมิน อยู่ ในกลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากระบบดังกล่ าวมีเทคนิคในการผลิตด้านการ
ออกแบบหน้าจอ (GUI) ด้านปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ด้านการใช้ภาพนิ่ง (Image) และด้านตัวอักษร
(Text) มีความเหมาะสมสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชริดา วิสัยเกตุและและมาลีรัตน์ โสดานิล (2558)
ทาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสนับสนุน การทาโครงงานของนักศึกษา หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ ยวชาญด้านสื่ออยู่ในระดับดีมาก ( X =4.54, S.D.=0.53)
เช่นเดียวกับศรายุทธ เนียนกระโทก และอุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ (2557) ทาวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์สาหรับอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พบว่า
ความคิดเห็นของผู้เชี่ ยวชาญด้านเทคนิคอยู่ในระดับดี ( X =4.34, S.D.=0.71) และดิเรก หอมจันทร
และเกียรติศักดิ์ โยชะนัง (2555) ทาวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบทดสอบปรับเหมาะกับความสามารถของ
ผู้สอบสาหรับการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง รายวิชา 4000107 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต พบว่า
ความคิดเป็นของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคอยู่ในระดับดี ( X =4.46, S.D.=0.63)
5.2 สรุปผล
ผลการศึ กษาวิจั ย พบว่ า การพั ฒ นาระบบปฏิ สั ม พั น ธ์ระหว่างมนุ ษ ย์ กับ คอมพิ ว เตอร์บ น
เครื อข่ายอิน เทอร์เน็ ต เรื่อ ง การใช้งาน Docker เบื้อ งต้น โดยใช้ แบบจาลองการพั ฒนาเชิงวิวัฒ น์
(Evolutionary Development) ใน 3 ขั้ น ตอนแรก ประกอบด้ ว ย 1) การสร้ า งข้ อ ก าหนดที่ เป็ น
นามธรรม (Establish Abstract Spec) 2) การพั ฒ นาระบบต้ น แบบ (Develop Prototype) และ 3)
การประเมินระบบต้นแบบ (Evaluate Prototype) โดยจะทาการวนซ้ากลับไปขั้นตอนที่ 2 หากประเมิน
ไม่ผ่าน มาเป็นกรอบในการพัฒนาระบบดังกล่าว ส่งผลให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีขั้นตอนที่ชัดเจน มี
ล าดั บ ของกิ จกรรมในแต่ ล ะระยะที่ แน่ นอน อี กทั้ งได้ มี การเพิ่ มกระบวนการส าหรับ ทดสอบระบบ
ปฏิสั มพั นธ์ระหว่างมนุ ษย์ กับคอมพิวเตอร์ ที่พั ฒนาขึ้น 2 ขั้นตอน คือ 1) การทดสอบคุณภาพ (Test
Quality) และ 2) รายงานผลการทดสอบคุณภาพ (Quality Report) จากผู้ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเทคนิคศึกษา และด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อทาการประเมินผล
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รับรองการพัฒนาระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การ
ใช้งาน Docker เบื้องต้น ให้ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไปก่อนนาไปพัฒ นาต่อยอดให้ ระบบมีความ
สมบูรณ์แบบในขั้นตอนที่ 4-7 ตามแบบจาลองการพัฒนาเชิงวิวัฒน์ (Evolutionary Development)
สอดคล้องกับแนวคิดของธีระพงษ์ ฤทธิ์มาก วราพร ศรีจิ๋ว และณัฐพล ธนเชวงสกุล (2559) ได้มีการนา
แบบจาลองการพัฒนาเชิงวิวัฒน์ (Evolutionary Development) ดังกล่าว มาเป็นกรอบในการพัฒนา
ระบบปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ คอมพิ ว เตอร์ บ นระบบเครื อ ข่ า ยโทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ เรื่ อ ง
กระบวนการพั ฒนาซอฟต์แวร์แบบ Scrum ส่งผลให้ การประเมินคุณภาพของระบบที่ พัฒนาขึ้นด้าน
เนื้อหาและเทคนิคการผลิตสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี เหมาะสาหรับที่จะนาไปใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ผ่านทางระบบเครือข่ายข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อไป
6. กิตติกรรมประกาศ
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การทบทวนการเข้ารหัสเพื่อระบุตัวตนด้วยอาร์เอฟไอดีสาหรับอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง
A Review Cryptography RFID Identification Schemes for Internet of Things
สันติพงค์ แสงฮวด, พยุง มีสัตย์, สุนันทา สดสี
ภาควิชาเทคโนโลยีสารเทศ คณะเทคโนโลยีสารเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
Santipong Sanghoud, Phayung Meesad, Sunantha Sodsee
Major of Information Technology, Faculty of Information Technology, King Mongkut's
University of Technology North Bangkok
Abstract
At present, the advancement of information and communications technology has
developed technology applied to objects around them by a technology called
Internet of Things (IoT). Currently, bringing IoT applications in the various fields,
whether it is House, Logistics, and Health. As a result, the convenience of daily life.
But there is still a risk to the security of the data. So this article is to review recent
literature about the introduction of RFID in the management of security for the IoT.
From a review of the literature of the past has found three algorithms that can be
applied to IoT, including Zhao's scheme Zhang, Qi's scheme and Farash's scheme of
Farash's scheme is suitable to be applied to most. Because Comparison of
Computational Cost is minimal.
Keywords: Identification, Radio frequency identification, Internet of Things,
Encryption
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บทคัดย่อ
ในปั จจุบั น ความก้าวหน้ าของเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารได้มีการพัฒ นาไปสู่การ
นาเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับสิ่งของรอบตัวโดยที่เรียกเทคโนโลยีที่เรียกว่า Internet of Things
(IoT) ในปั จจุบั น นั้ น ได้มีการน าเอา IoT ไปประยุกต์ใช้กับด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ น ด้านที่อยู่อาศัย
ด้านโลจิส ติกส์ ด้านสุขภาพ เป็ นต้น จึงทาให้เกิดความสะดวกสบายในชีวิตประจาวัน แต่ก็ยังคงมี
ความเสี่ ย งในการรั ก ษาความปลอดภั ย ของข้ อ มู ล ได้ ดั ง นั้ น บทความฉบั บ นี้ ได้ ท าการทบทวน
วรรณกรรมที่ผ่านมาเกี่ยวกับการนาเอา RFID มาจัดการในส่วนของการรักษาความปลอดภัยให้กับ
IoT จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาพบว่ามี 3 อัลกอริทึมที่สามารถนาเอามาประยุกต์ใช้กับ IoT
ได้ ได้ แ ก่ Zhao’s scheme Zhang, Qi’s scheme แ ล ะ Farash’s scheme ส่ ว น Farash’s
scheme มีความเหมาะสมที่จะนาไปประยุกต์ใช้มากที่สุด เพราะ Comparison of Computational
Cost น้อยที่สุด
คำสำคัญ : การระบุตัวตน, อาร์เอฟไอดี, อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง, การเข้ารหัส
1. บทนา
Internet of Things (IoT) หรือ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง หมายถึง การที่สิ่งต่าง ๆ ถูกเชื่อมโยงทุก
สิ่งทุกอย่างเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ต ทาให้มนุษย์สามารถสั่งการ ควบคุมใช้งานอุป กรณ์ต่าง ๆ ผ่านทาง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การสั่งเปิด -ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือ
สื่ อสาร เครื่ องใช้ส านั กงาน เครื่องมื อทางการเกษตร เครื่องจักรใน โรงงานอุต สาหกรรม อาคาร
บ้านเรือน เครื่องใช้ในชีวิตประจาวันต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย IoT จะเปลี่ยนวัตถุสิ่งของ
อิเล็ กทรอนิ กส์ ทั้ งหมดในชีวิต ประจาวัน ของเราให้ ก ลายเป็ น ส่ วนหนึ่ งของการเชื่อ มต่ อ Internet
(Suwimon Vongsingthong, et al., (2014)) โดยการนาเทคโนโลยี IoT มาใช้ และได้มีการพัฒ นา
ไปสู่ Smart City, Home Automation, Smart Grid, Traffic Management เป็นต้น ส่ วนในด้าน
สุขภาพได้นามาใช้ในการดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ เพื่อให้แพทย์ที่ดูแลอาการของผู้ป่วยเหล่านั้นสามารถ
ติดตามอาการของผู้ป่ วยได้อย่ างใกล้ ชิด (Amir Mohammad Rahmani. (2015); Partha P. Ray.
(2014)) เป็นต้น หากวันนั้นมาถึงอย่างเต็มรูปแบบ จะเป็นทั้งประโยชน์อย่างมหาศาล และความเสี่ยง
ไปพร้อม ๆ กัน เพราะหากระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ดีพอ
จะทาให้ผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามากระทาการที่ไม่พึงประสงค์ต่ออุปกรณ์ข้อมูลสารสนเทศหรือความเป็น
ส่วนตัวของบุคคลได้ ดังนั้น การพัฒนาไปสู่ IoT จึงมีความจาเป็นต้องพัฒนามาตรการและเทคนิคใน
การรักษาความปลอดภัยไอทีควบคู่กันไปด้วย
ในขนาดเดียวกันความปลอดภัยของ IoT ในปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับความท้าทายที่ มากขึ้นโดยมี
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เหตุผลดังต่อไปนี้ 1) IoT ทาการขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังเครือข่ายอื่น ๆ เช่น เครือข่ายมือถือ
เครือข่ายการเซนเซอร์และเครือข่ายอื่น ๆ 2) สิ่งของทุกอย่างจะได้รับการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
และ 3) สิ่งของเหล่านี้จะสามารถสื่อสารกับสิ่งอื่น ๆ ดังนั้นการรักษาความปลอดภัยและปัญหาความ
เป็น ส่วนตัวที่จะเกิดขึ้ น เราควรให้ความสาคัญกับปัญหาการวิจัยสาหรับการรักษาความลับ ความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใน IoT ซึง่ ในปัจจุบัน IoT นั้นได้รับความสนใจอย่างมากในการทา
วิจั ย ไม่ ว่าจะเป็ น ในด้ านการพั ฒ นาด้าน Application ด้ าน Security เป็ น ต้ น ด้ าน Security IoT
ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ซึ่งเป็นความท้าทายที่จะต้องรักษาความปลอดภัยจากผู้ไม่ประสงค์ดีทั้งหลายที่
คอยดักจับหรือขโมยข้อมูลที่มีความสาคัญไปอยู่ ตลอดเวลา โดยในบทความที่ได้ทาการทบทวนมาใน
เบื้ อ งต้ น นี้ ได้ มี ก ารน าเสนอรู ป แบบของการรั ก ษาความปลอดภั ย โดยการน า Radio frequency
identification (RFID) มาออกแบบการรักษาความปลอดภัยในมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และได้มีการ
ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับ IoT ทีผ่ ่านมาว่าได้มีการพัฒนาไปในทางด้านไหนบ้าง
ในบทความนี้มีการอธิบายรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ส่วนที่ 2 จะกล่าวถึงการพัฒนา
IoT ที่ผ่านมา ส่วนที่ 3 จะกล่าวถึงโครงสร้างระบบและความต้องการของการรักษาความปลอดภัย
สาหรับ RFID ส่วนที่ 4 จะกล่าวถึงความช่องโหว่ที่มีผลต่อการรักษาความปลอดภัยสาหรับ IoT ส่วน
ที่ 5 เป็นการเอานาอัลกอริทึมการเข้ารหัสมาประยุกต์ใช้งาน ส่วนที่ 6 สรุปบทความที่ได้ทบทวนมา
2. การพัฒนา IoT ที่ผ่านมา
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตประจาวันมากขึ้นเรื่อย ๆ
ไม่ว่าจะเป็นด้านที่อยู่อาศัย ด้านโลจิสติกส์ ด้านสุขภาพ ด้านการเกษตร เป็นต้น จึงเกิดการพัฒนา IoT
กับสิ่งรอบข้างเพื่อให้ตอบสนองความสะดวกสบายของมนุษย์
2.1 ด้านที่อยู่อาศัย
ในปั จ จุ บั น เริ่ ม มี ก ารน าเอาเทคโนโลยี IoT เข้ า มาใช้ กั บ ที่ อ ยู่ อ าศั ย เพื่ อ อ านวยความ
สะดวกสบายให้แก่ผู้พักอาศัยไม่ว่าจะเป็นการควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบ้าน หรือ เซนเซอร์ต่าง ๆ
เช่น เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เซนเซอร์วัดแสง ที่ค่อยวัดอุณหภูมิและความสว่างภายในบ้ าน (Moataz
Soliman, et al., (2013)) โดยการจัดการผ่านทางเว็บไซต์ โดยใช้ Hypertext Transport Protocol
(HTTP) และ Extensible Markup Language (XML) ใน การส่ ง ข้ อ มู ล (Shushan Hu, et al.,
(2013)) และมีการนาเอาเทคโนโลยีการสื่อสารระบบ 3G เทคโนโลยี Zigbee เข้ามาประยุกต์ใช้ทาให้
เกิดความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อกับอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ได้มีการจาลองสถานการณ์ใน
การติดต่อกั น ของ IoT ระหว่างบ้ านหลาย ๆ หลั งโดยน าเอาเทคโนโลยี WiFi และ LTE เข้ามาใช้
ประยุ ก ต์ ใ ช้ (Yang Song, et al., (2012)) และยั ง มี ก ารน าเอาเทคโนโลยี IoT มาใช้ ร่ ว มกั บ
เทคโนโลยี RFID (Mohsen Darianian, et al., (2008)) ดั ง แสดงในภาพที่ 1, NFC (Near Field
Communication) และ UHF (Ultra High Frequency) มาใช้ ร่ ว มกั บ การบริ ห ารพลั ง งานไฟฟ้ า
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บริ ห ารการจั ด การน้ า เพื่ อช่ ว ยให้ ป ระหยั ดค่ าใช้จ่ ายภายในบ้ าน (Alberto M. C. Souza, et al.,
(2013)) ซึ่งจะเห็นได้ว่าในการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยนั้นจะเน้นไปทางความสะดวกสบายเป็นส่วนใหญ่
และยังไม่ค่อยสนใจด้านความปลอดภัยมากนัก

ภาพที่ 1 การนาเอา RFID มาประยุกต์ใช้กับ Internet of Things สาหรับสมาร์ทโฮม (Mohsen
Darianian, et al., (2008))
2.2 ด้านสุขภาพ
ในด้านสุขภาพนี้ได้มีแนวคิดที่จะนาเอาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารเข้ามาเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
ทางการแพทย์ โดยอุปกรณ์ทางการแพทย์จะติด เซนเซอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารสาหรับการดูแล
สุขภาพเพื่อที่จะใช้ติดตามผู้ป่ วย ผู้ พิการ และ ผู้สูงอายุ (Ning Yang, et al., (2012)) หากผู้ ป่วยมี
อาการผิดปกติอุปกรณ์ก็จะแจ้งเตือนแพทย์ผู้ที่ทาการดูแลผู้ป่วยทันที (Iuliana Chiuchisan, et al.,
(2014)) และข้อมูลที่ส่งมาจะถูกเก็บไว้ที่คลาวด์
ปัจจุบันได้มีการเอานา Radio frequency identification (RFID) มาใช้กับ IoT ร่วมกับด้าน
สุขภาพทาให้ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ป่วยมีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลที่สาคัญในการสื่อสารไร้สาย
กับวัตถุอื่น ๆ และยังสามารถระบุ และติดตามวัตถุได้อย่างอัตโนมัติ โดยในปัจจุบันได้มีการนาเอา
เทคโนโลยี RFID มาใช้ร่วมกับ IoT ในทางการแพทย์เพื่อการติด ตามผู้ป่วย การติดตามการรักษา
(Debiao He, et al., (2015)) ดังแสดงในภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 โครงสร้างของ RFID สาหรับระบบดูแลสุขภาพ (Debiao He, et al., (2015))
ในการพัฒนาความปลอดภัยให้กับ RFID จาเป็นต้องศึกษาหลักการทางานหรือโครงสร้างของ
RFID เพื่อทาการออกแบบโปรโตคอลที่จะใช้ในการรักษาความปลอดภัยที่จะนามาใช้กับ IoT
3. โครงสร้างระบบและความต้องการของการรักษาความปลอดภัยสาหรับ RFID
3.1 โครงสร้างระบบ
โครงสร้ างของระบบ RFID จะประกอบไปด้ ว ย RFID tag, RFID reader และ Server ใน
โครงสร้างนี้ จ ะแบ่ งหน้ าที่ ที่ แตกต่ างกั นไปและในแต่ ล ะส่ ว นต้อ งการรักษาข้ อมู ล ให้ เป็ น ความลั บ
ระหว่างช่องทางการสื่อสาร ดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 รูปแบบการตรวจสอบ RFID (Ning Yang, et al., (2012))

49

วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560

3.2 ความต้องการของการรักษาความปลอดภัยสาหรับ RFID (Security Requirements for
RFID) (Debiao He, et al., (2015))
3.2.1 การตรวจสอบซึ่งกันและกัน (Mutual authentication) เป็นการตรวจสอบช่องทาง
การสื่อสารระหว่าง RFID reader และ Server เพื่อเช็คว่าอุปกรณ์ที่ติดต่อกันอยู่นั้นเป็นตัวจริงหรือไม่
3.2.2 การรักษาความลับ (Confidentiality) เป็นการรักษาข้อมูลให้เป็นความลับเพื่อไม่ให้
ถูกเปิดเผย และกาหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล เช่น การเก็บข้อมูลความลับไว้ใน RFID tag ซึ่งเป็นการ
รักษาความลับในการนาไปใช้งาน
3.2.3 การไม่เปิดเผยตัวตน (Anonymity) เป็นการปกปิดการตรวจสอบ RFID เพื่อไม่ให้ผู้ไม่
ประสงค์ดีทาการตรวจสอบหรือดักจับข้อมูลได้ง่าย ๆ หรือไม่ก็ใช้เวลานานในการตรวจสอบ
3.2.4 ความพร้อมในการทางาน (Availability) เป็นการรักษาความพร้อมในการใช้งานของ
ข้อมูลของ RFID เพื่อไม่ให้เป็นการเปิดเผยตัวตนของ RFID tag และ server โดยจะทาการปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นความลับ
3.2.5 การรักษาความปลอดภั ย ในอนาคต (Forward security) เป็น การรักษาข้อมู ล โดย
ข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสโดยการสร้าง key pair สาหรับเข้า/ถอดรหัสใหม่ทุกครั้งที่มีการเชื่อมต่อโดยไม่อิง
กับ private key เดิมและเมื่อการเชื่อมต่อนั้นสิ้นสุ ดลง key ก็จะไม่ส ามารถใช้งานได้ ทาให้ แม้ว่า
private key จะหลุดมาในอนาคต ก็ไม่สามารถนามาใช้ถอดรหัสข้อมูลที่ถูกดักและเก็บเอาไว้ได้
3.2.6 การปรับขยาย (Scalability) เป็นการปรับขยายหรือลดโครงสร้างเพื่อความยื ดหยุ่น
ตามการใช้งานทีส่ ามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มที่หลากหลายในการตรวจสอบ RFID tag และ Sever
3.2.7 ความต้านทานต่อการโจมตี (Attack resistance) เป็นการรับรองว่าสามารถป้องกัน
การโจมตีรูปแบบต่าง ๆ ได้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบ RFID
โดยการพัฒ นาของเทคโนโลยี IoT ที่ผ่านมานั้นยังคงมีช่องโหว่ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ข้อมูลและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ IoT ได้
4. ช่องโหว่ที่มีผลต่อการรักษาความปลอดภัยสาหรับ IoT (OWASP, (2014))
ในปัจจุบันอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวันสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อรับส่งข้อมูลหากันได้
ไม่ว่าจะเป็ น โทรศัพ ท์ มือถือ รถยนต์ ตู้ เย็น ทีวี และอื่น ๆ จึงเกิดเป็ นคอนเซ็ ปต์ของ IoT ขึ้น และ
อุปกรณ์พวกนี้ยังมีปัจจัยที่ทาให้เกิดช่องโหว่อยู่ซึ่งสามารถสรุปออกมาได้ดังต่อไปนี้
เว็บอินเทอร์เฟสที่นามาใช้งานกับ IoT ยังไม่ค่อยมีความปลอดภัยเพียงพอเนื่องจากการพิสูจน์
ตัวตนและการกาหนดสิทธิ์ที่ยังไม่ได้ทาการเข้ารหัสข้อมูลให้ซับซ้อนมากขึ้นจึงทาให้ผู้ไม่ประสงค์ดี
สามารถเดารหั ส ผ่านและใช้กลไกของ Password Recovery หรือระบบ Access Control ในการ
เจาะเข้าสู่ ร ะบบ ส่ งผลให้ ข้อ มูล อาจถูกขโมย และนอกจากนี้ ยังมี ความเสี่ ยงทางด้ านบ ริการด้ าน
เครือข่ายที่จะถูกหาช่องโหว่ที่สามารถโจมตีอุปกรณ์ต่างๆของ IoT ได้อีกด้วย จากที่กล่าวมาในข้างต้น
นี้ยังส่งผลกระทบไปในด้านอื่น ๆ อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น ด้านความเป็นส่วนบุคคล คลาวด์อินเตอร์เฟสที่
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ไม่ปลอดภัย โมบายล์อินเตอร์เฟสที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งที่กล่าวมานี้ถ้าไม่มีการรักษาความปลอดภัยที่ดีจะ
ทาให้ผู้ไม่ประสงค์ดีทาการโจมตีเพื่อที่จะขโมยข้อมูลได้ นอกจากนี้ยังต้องให้ความสาคัญกับอุปกรณ์
ด้วย ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน การตั้งค่าความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์โดยมีการกาหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง
ข้อมูลและการควบคุมอุปกรณ์ การอัพเดตซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์ ที่จะได้การอัพเดตให้กับอุปกรณ์
ควรมีการป้องกันเพื่อไม่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถตรวจสอบเพื่อโจมตีได้ และต้องเพิ่มความปลอดภัย
ให้กับพวกอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น USB, SD Card หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภทอื่น ๆ ซึ่ง
อาจถูกใช้เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ได้
โดยทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นช่องโหว่ทางด้านความปลอดภัยของ IoT ที่จะมีความท้าทายขึ้นไป
เรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ IoT ยังคงเป็นสิ่งที่ท้าทายในการรักษา
ความปลอดภั ย นอกจากนี้ ได้มี ก ารน าเอาอั ล กอริทึ ม การเข้ ารหั ส เข้ ามามี ส่ ว นในการรักษาความ
ปลอดภัยให้กับข้อมูลสาหรับ IoT อีกด้วย
5. อัลกอริทึมการเข้ารหัส
รูปแบบการเข้ารหัสขณะนี้เป็นที่รู้จักกันดีและมีความน่าเชื่อถืออย่างมากในวิธีการเข้ารหัสลับที่
นาไปใช้กับโปรโตคอลรักษาความปลอดภัย บนอินเทอร์เน็ตเพื่อช่วยในการยืนยันตัวตนไม่ว่าจะเป็น
อัลกอริทึม Advanced encryption standard (AES) อัลกอริทึม Rivest Shamir adelman (RSA)
อัลกอริทึม Elliptic Curve Cryptography (ECC) แต่ในการนาเอาอัลกอริทึมมาใช้กับอาร์เอฟไอดี
ร่วมกับ IoT ผู้วิจัจะนิยมนาเอา อัลกอริทึม ECC เข้ามาประยุกต์ใช้เพราะมีคุณสมบัติที่ เหมาะสมมา
กว่าอัลกอริทึมรูปแบบอื่นๆ
5.1 Elliptic Curve Cryptography (ECC)
ECC (ภู กิ จ บุ รี ภั ก ดี และคณะ (2012)) เป็ น อั ล กอริทึ ม ที่ ใช้ ในการเข้ ารหั ส แบบอสมมาตร
(Asymmetric Key Cryptography) ได้รับการนาเสนอโดย Neal Koblitz และ Victor S. Miller ใน
ปี 1985โดยอัลกอริทึมการเข้ารหัส ECC นี้ได้รับการพัฒนาจากสมการของเส้นโค้งของวงรี y² = x³ +
ax + b
ECC มี ข้ อ ดี ที่ เหนื อ กว่ า RSA คื อ จะใช้ Key ที่ สั้ น กว่ า (ECC 164 bit = RSA 1024 bit) แต่
สามารถให้ความปลอดภัยเท่ากับ RSAถ้าใช้ Key มีความยาวเท่ากัน ECC จะมีความปลอดภัยสูงกว่า
นั่ น คือหากต้องการโจมตีแบบ Brute-Force จะใช้เวลามากกว่า RSA เนื่องจาก ECC ใช้ Key ที่ มี
ขนาดเล็ ก กว่ า RSA มากและมี ค วามสามารถในการค านวณที่ ร วดเร็ ว ใช้ พ ลั ง งานต่ า และใช้
หน่ ว ยความจ าน้ อ ยดั งนั้ น ECC จึ ง เหมาะส าหรั บ การใช้ ง านในอุ ป กรณ์ เคลื่ อ นที่ ข นาดเล็ ก เช่ น
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ คอมพิ ว เตอร์ และ PDA เป็ น ต้ น ส าหรั บ การเอาน าการเข้ า รหั ส แบบ ECC มา
ประยุกต์ใช้นั้นได้มีการนาเอาไปพัฒนาเป็นโปรโตคอลที่ใช้กับ RFID (Zhenguo Zhao, (2015)) โดย
เป็นการพัฒนาออกมาเป็นต้นแบบและสามารถนาเอาไปประยุกต์ใช้กับระบบต่าง ๆ ที่มีการนา RFID
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เข้ามาใช้งานได้
นอกจากนี้ได้มี การนาเอาการเข้ารหัสแบบ ECC มาออกแบบประยุกต์ใช้กับการรักษาความ
ปลอดภัยให้กับ RFID และได้มีการประเมินเปรียบเทียบผลในแง่ของความต้องการความปลอดภัย ของ
RFID (Debiao He, et al., (2015)) ทั้งหมด เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภ าพของแต่ล ะอัลกอริทึม ที่
สามารถน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ง าน กั บ อุ ป กรณ์ IoT ได้ โดยดู จ ากการเปรี ย บ เที ยบ Security
Requirements 1-7 (SR 1-7) ดังแสดงในตารางที่ 1 และเปรียบเทียบ Computation costs ที่ได้
สรุปไว้เพื่อนาเสนอว่ารูปแบบโปรโตคอลแบบไหนที่สามารถพิจารณาเพื่อหาความเหมาะสมสาหรับ
การน าไป ใช้ ง าน ได้ จ ริ ง กั บ การป ระยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ RFID โดยพิ จารณ าจาก Comparison of
Computational Cost ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 1 Comparison of Security Requirements (Debiao He, et al., (2015))
Scheme
SR1 SR2 SR3 SR4 SR5 SR6 SR7
Lee et al.’s scheme
No Yes Yes Yes No Yes No
Bringer et al.’s scheme
No Yes Yes Yes No Yes No
Lee et al.’s tag identity transfer scheme
No Yes Yes Yes No Yes No
Lee et al.’s tag password transfer scheme No Yes Yes Yes No Yes No
Lee et al.’s server transfer scheme
No Yes Yes No No Yes No
Sandhya et al.’s scheme
Yes Yes Yes Yes No Yes No
Martinez et al.’s scheme
Yes Yes Yes Yes No Yes Yes
Zhang et al.’s Improved EC-RAC scheme Yes Yes Yes Yes Yes Yes No
Zhang et al.’s Improved Schnorr scheme No Yes Yes Yes Yes Yes No
Godor and Imre’s scheme
No Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Chen et al.’s scheme
No Yes Yes Yes Yes Yes No
Bringer et al.’s scheme
No Yes Yes Yes Yes Yes No
Liu et al.’s scheme
Yes Yes No Yes Yes Yes No
Wang et al.’s scheme
No Yes Yes Yes Yes No No
Liao et al.’s scheme
No Yes Yes Yes Yes Yes No
Chou’s scheme
No Yes Yes Yes Yes Yes No
Zhao’s scheme
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Zhang and Qi’s scheme
Y es Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Farash’s scheme
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
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จากตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความต้องการของการรักษาความปลอดภัยสาหรับ RFID
แสดงให้ เห็ น ว่าจากการนาเสนอรู ปแบบโปรโตคอลที่ผ่ านมาพบว่า รูป แบบโปรโตคอลส่ ว นใหญ่ ที่
นามาใช้กับการตรวจสอบ RFID โดยใช้การเข้ารหัส แบบ ECC นั้น ไม่สามารถตอบสนองทุกความ
ต้องการของการรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบซึ่งกันและกัน (SR1 Mutual
authentication) รองลงมาก็จะเป็นการต้านทานการโจมตี (SR7 Attack resistance) ซึ่งในส่วนนี้มี
ความสาคัญมากในการที่จะรักษาความลับของข้อมูล โดยดูจากการเปรียบเทียบรูปแบบโปรโตคอลที่
ได้ น าเสนอไว้ก่ อนหน้ านี้ ยกเว้น รู ป แบบโปรโตคอลของ Zhao, Zhang และ Farash ที่ ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการของการรักษาความปลอดภัยสาหรับ RFID ได้ทั้ง 7 ความต้องการ
ตารางที่ 2 Comparison of Computational Cost (Debiao He, et al., (2015))
scheme
Server side
Tag side
Total
computational cost
computational cost
computational
cost
Farash’s
1Tmul+ 2Tinv +
3Tmul+ 2Tecm + 2Th 4Tmul+ 2Tinv +
scheme
2Tecm + 2Th =
= 2404Tmul
4Tecm + 4Th =
2408Tmul
4812Tmul
Zhang and
1Teca + 2Tecm + 2Th 1Teca + 2Tecm +
2Teca + 4Tecm +
Qi’s scheme = 2406Tmul
2Th = 2406Tmul
4Th = 4816Tmul
Zhao’s
2Tmul + 3Teca +
2Tmul + 3Teca +
4Tmul + 6Teca +
scheme
5Tecm = 6017Tmul
5Tecm = 6017Tmul 10Tecm =
12034Tmul
จากตารางที่ 2 แสดงการพิจารณา COMPUTATIONAL COST โดยนาค่าที่ได้จาก Tmu Tinv
Tecm และ Th มาคานวนหาค่ าเวลาการท างานของอัล กอริทึม เพื่ อพิ จารณาหาความเหมาะสม
สาหรับการนาไปใช้งานได้จริงโดยเรียงลาดับจากน้อยไปยังมากตามลาดับ โดยพิจารณาจากรูปแบบ
โปรโตคอลที่มีคุณสมบัติของความต้องการของการรักษาความปลอดภัยสาหรับ RFID ที่ครบทั้ง 7 เพื่อ
พิจารณาในการนาไปประยุกต์ใช้กับ RFID และ IoT ต่อไป
โดยปกติแล้วขั้นตอนวิธีการเข้ารหัสแบบสมมาตรจะใช้ในการเข้ารหัสข้อมูลสาหรับการรักษา
ความลั บ ซึ่งเป็ น มาตรฐานการเข้ารหั สแบบ AES อัลกอริทึมสมมาตรและมักจะใช้ในรูป แบบของ
ลายเซ็นดิจิตอล ส่วนอัลกอริทึมที่มักจะใช้บ่อยคือ RSA ดังนั้นขั้นตอนวิธีการเข้ารหัสที่ได้กล่าวมานี้
ความเร็ว ในการประมวลผล และหน่ ว ยความจ ามี ส่ ว นในการเข้ารหั ส ส่ ว น ECC ก็ มี คุ ณ สมบั ติ ที่
เหมือนกับ RSA แต่ที่เหนือกว่า RSA คือสามารถนามาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์พกพาได้ดังนั้นวิธีการ
การเข้ารหัสที่ได้กล่าวมานี้ที่จะนาไปประยุกต์ใช้กับ IoT ยังไม่มีความชัดเจนมากนัก และจะต้องมีการ
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ทาวิจัยต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่ามีวิธีการที่ทาให้ประสบความสาเร็จในการใช้ข้อจากัดของหน่วยความจา
และประมวลผลความเร็วต่าใน IoT นอกจากนี้ยังต้องศึกษาโครงสร้างระบบและความต้องการของการ
รักษาความปลอดภัยสาหรับ RFID ว่ามีผลต่อการพัฒนาร่วมกับ IoT หรือไม่
6. สรุป
การตรวจสอบ RFID เป็นหนึ่งที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยที่สาคัญสาหรับ IoT โดยการนา
RFID มาใช้ กั บ การระบุ ตั ว ตนเพื่ อ เพิ่ ม ความปลอดภั ย ให้ กั บ IoT มากยิ่ ง ขึ้ น จากการทบทวน
วรรณกรรมที่ผ่านมาได้ พบว่ามีการพัฒ นา IoT จานวนมากแต่ก็ยังขาดการวิจัยในด้านรักษาความ
ปลอดภัยอย่างจริงจัง แต่ก็ยังมีแนวคิดที่จะพัฒนาการรักษาความปลอดภัยให้กับ IoT และอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่เกี่ย วข้องกับ IoT โดยได้ มีการนาอัลกอริทึมในการเข้ารหั สรักษาความลั บ แบบต่าง ๆ มา
ทดสอบเพื่อหาความเหมาะสมที่จะนามาในประยุกต์ใช้กับการรักษาความปลอดภัยให้กับ RFID ที่จะ
นามาใช้กับ IoT โดยจากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาพบว่ามีการนาเอาอัลกอริทึมการเข้ารหัส
แบบ ECC มาประยุกต์ใช้ กับ RFID ค่อนข้างมาก และยังพบว่ามี 3 อั ล กอริทึมที่สามารถนาเอามา
ป ระยุ ก ต์ ใช้ กั บ IoT ได้ ได้ แก่ Zhao’s scheme Zhang and Qi’s scheme แล ะ Farash’s
scheme ส่ ว น Farash’s scheme มี ค วามเหมาะสมที่ จ ะน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ม ากที่ สุ ด เพราะ
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ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านอาหารในสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษา ร้านอาหารไทยฮาลาล
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
An Information System for restaurant management in Higher Education Institute
Case study Thai halal food shop, Faculty of home Economic Technology, Rajamangala
university of technology Krungthep
อรรถพล จันทร์สมุด
สำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
Artaphon Chansamut
Dean office Faculty of home Economic Technology
Rajamangala university of Technology Krungthep
Abstract
The purposes of this research were 1) To develop Information System for
restaurant management in Higher Education Institute. 2) To study the efficiency Information
System for restaurant management in Higher Education Institute. The document and data
used to verify this information system in Thai Halal food shop, Faculty of home Economic
Technology, Rajamangala university of Technology Krungthep. The database was designed to
facilitate data entry, searching, and reporting tasks at the restaurant collection. The
database, designed under Microsoft Access 2007 database program, consists of 6 tables. The
System Development Life Cycle method was used for the system development. This system
was separated into 5 groups 1) Administrator main menu ๒) Cook home menu 3) Input the
cook home menu 4) Customers home menu 5) End product menu. The Black Box Testing
evaluation included tests as follows: 1) System Requirement Test; 2) System Requirement
Test; 3) Usability Test; 4) Security Test. The overall evaluation result for rating mean of, 7.72
suggesting that the information system may be applied in the restaurant support the tasks.
Keywords:
บทคัดย่อ Information System, Restaurant management in Higher Education Institute
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บทคัดย่อ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ำรวิ จั ย เพื่ อ 1) เพื่ อ พั ฒ นำระบบสำรสนเทศกำรกำรจั ด กำรร้ ำ นอำหำรใน
สถำบั น อุ ด มศึ ก ษำ 2) เพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ ำพของระบบสำรสนเทศ กำรจั ด กำรร้ ำ นอำหำรใน
สถำบั น อุดมศึกษำ งำนวิจั ย ครั้ งนี้ เป็ น ข้อ มูล ของ ร้ำนอำหำรไทยฮำลำล คณะเทคโนโลยีค หกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ ระบบสำรสนเทศได้พัฒนำให้อยู่ในลักษณะฐำนข้อมูล ทำให้สะดวก
ต่ อ กำรค้ น หำข้ อ มู ล และแก้ ไ ขข้ อ มู ล สำมำรถจั ด ท ำรำยงำนผลที่ ถู ก ต้ อ ง ออกเเบบฐำนข้ อ มู ล ด้ ว ย
โปรแกรม Microsoft Access 2007 ประกอบด้วย 6 ตำรำง เพื่อจัดเก็บข้อมูลกำรพัฒนำงำนใช้วิธีตำมหลัก
วงจรกำรพัฒ นำระบบ (System Development Life Cycle) แบ่ งส่ วนกำรท ำงำนออกเป็ น 5 ส่ ว น ได้แ ก่
1 ) ส่วนของผู้ดูแลระบบ 2) ส่วนลงทะเบียนรำยกำรอำหำร 3) นำรำยกำรอำหำรเข้ำ 4) ลงทะเบียนลูกค้ำ
5) บันทึกข้อมูลกำรผลิตสินค้ำ กำรประเมินประสิทธิภำพของโปรแกรม ใช้วิธีทดสอบ Black Box Testing ทำ
กำรประเมิน 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนควำมเหมำะสมในหน้ำที่กำรทำงำนของโปรแกรม 2) ด้ำนควำมถูกต้องใน
กำรทำงำนของโปรแกรม 3) ด้ำนควำมสะดวก และง่ำยต่อกำรใช้งำนโปรแกรม 4) ด้ำนควำมรักษำควำม
ปลอดภัยของโปรแกรม ผลจำกกำรผลกำรประเมินทั้งหมดได้คะแนนเฉลี่ย 7.72 ตำมเกณฑ์ สรุปว่ำสำมำรถนำ
ระบบสำรสนเทศกำรกำรจัดกำรร้ำนอำหำรในสถำบันอุดมศึกษำสนับสนุนกำรทำงำนได้
คำสำคัญ : ระบบสารสนเทศ, การจัดการร้านอาหารในสถาบันอุดมศึกษา
บทนา
ร้ำนอำหำรไทยฮำลำล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์เป็นร้ำนที่จัดตั้งขึ้นตำมยุทธศำสตร์ ของรัฐบำล
ซึ่งจำหน่ำยอำหำรฮำลำลให้กับบุคลำกร นักศึกษำ และบุคคลทั่วไป รวมถึงเป็นแหล่งฝึกทักษะปฏิบัติ วิชำชีพ
แหล่ งเรี ย นรู้ให้ กั บ นั กศึ ก ษำ คณะเทคโนโลยีค หกรรมศำสตร์ มหำวิท ยำลั ยเทคโนโลยี รำชมงคลกรุงเทพ
ในปัจจุบันกำรบริหำรงำนของร้ำนจะบริหำรงำนด้วยเอกสำรในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้เครื่องคำนวณใน
กำรสรุ ป ยอดขำยอำหำรของแต่ ล ะเดื อ น แต่ เนื่ อ งจำกมี เ อกสำรเพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก วั น กำรจั ด เก็ บ เอกสำร
และกำรคำนวณ จะมีข้อจำกัดในเรื่องควำมผิดพลำด หำกเป็นเอกสำรที่สำคัญที่จำเป็นต้องเก็บรักษำไว้เป็น
หลักฐำนระยะเวลำนำนอำจก่อให้เกิดปัญหำในเรื่องตัวเลขซึ่งอำจจะนำกลับมำทำใหม่อีกครั้ง ทำให้ต้องใช้
เวลำนำนในกำรดำเนินงำน
ในส่ ว นของกำรบริ ห ำรงำนเอกสำรของร้ ำนอำหำรไทยฮำลำล คณะเทคโนโลยี ค หกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพมีระบบเอกสำรแบบเดิมกำรปฏิบัติงำนจะใช้เอกสำร เครื่องคำนวณ
เก็บในแฟ้ม แบ่งเป็น ข้อมูลรำยกำรอำหำร ใบเสร็จรับเงิน รำยชื่อลูกค้ำ ยอดขำยอำหำรของแต่ละเดือน และ
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ปี ในบำงครั้งอำจจะต้องใช้เวลำนำนในกำรปฏิบัติงำนซึ่งอำจจะส่งผลทำให้เอกสำรบำงรำยกำรสูญหำย ซึ่งแต่
ละวันจะมีเอกสำรเข้ำ และออกในร้ำนอำหำรมีเป็นจำนวนมำกขึ้นทำให้เสียเวลำไปกับลงรำยกำร รวบรวม
ข้อมูล เพื่อให้กำรควบคุมจำนวนเอกสำรในร้ำนอำหำร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ ที่เข้ำให้มีควำมเป็น
ระบบ (วีณำ เนตรสว่ำง เเละสุรัตนำ สังข์หนุน, 2555) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้จัดทำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร
ร้ำนอำหำรในสถำบันอุดมศึกษำเป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ประจำร้ำนเพื่อให้จัดเก็บข้อมูล
ลูกค้ำ รำยกำรอำหำร ใบเสร็จ สรุปยอดกำรขำยอำหำรของแต่ละเดือน ฯลฯ เป็นต้น บันทึกรำยกำรอำหำรได้
ถูกต้อง รวดเร็ว ทำให้กำรบริหำรงำนในร้ำนของคณะฯ เป็นไปอย่ำงมีระบบเเละมีประสิทธิภำพ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒ นำระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรร้ำนอำหำรร้ำนอำหำรไทยฮำลำล คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
2. เพื่อประเมินประสิทธิภำพระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรร้ำนอำหำรไทยฮำลำล คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
สมมุติฐานการวิจัย
ผลกำรประเมินระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรร้ำนอำหำรในสถำบันอุดมศึกษำอยู่ในระดับเหมำะสมมำก
ขอบเขตการศึกษา
1. ศึกษำกำรจั ด เก็บ เอกสำรปั จ จุ บั น และระบบกำรบริห ำรจัด กำรข้อมูล จำกร้ำนอำหำรไทยฮำลำล
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
2. จัดเก็บข้อมูล ข้อมูลลูกค้ำ รำยกำรอำหำร ใบเสร็จ สรุปยอดกำรขำยอำหำรของแต่ละเดือน โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Access 2007
วิธีการดาเนินการศึกษาวิจัย
ในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรร้ำนอำหำรในสถำบันอุดมศึกษำ ผู้วิจัยได้ออกแบบกำรดำเนิน
วิจัยโดยอำศัยหลักระเบียบ โดยมีขั้นตอนในกำรดำเนินงำนวิจัย ดังนี้
1. ศึกษำปัญหำและรวบรวมข้อมูลกำรจัดเก็บข้อมูลเดิมเเละกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของเจ้ำหน้ำที่ ๆ
ทำหน้ ำที่ จั ดเก็บ ข้อมู ล เอกสำร เป็ น เพี ย งในรูป เเบบเอกสำรของคณะฯ บำงครั้งท ำให้ กำรปฏิ บั ติงำนของ
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เจ้ ำ หน้ ำที่ เกิ ด ควำมไม่ ส ะดวกไม่ มี ม ำตรฐำน เอกสำรอำจช ำรุด หรือ สู ญ หำยได้ ท ำให้ เกิ ด ปั ญ หำในกำร
ดำเนินงำนจึงทำกำรวิเครำะห์ปัญหำ
2. ศึกษำระบบกำรจัดเก็บข้อมูล พบว่ำไม่มีกำรออกแบบกำรค้นหำข้อมูลของเอกสำรด้วยระบบงำน
คอมพิวเตอร์ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์เเต่มีกำรจัดเก็บเป็นเพียงเอกสำรโดยเจ้ำหน้ำที่ประจำร้ำนเป็นผู้จัดทำ กำร
จัดเก็บข้อมูลไม่ดีพอ ทำให้ข้อมูลนั้นไม่ทันสมัยและยำกต่อกำรใช้งำนเมื่อมีควำมต้องกำร
3. ศึกษำระบบกำรจัดทำฐำนข้อมูลจัดเก็บเอกสำรของร้ำนอำหำนไทยฮำลำล คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
4. ออกแบบระบบฐำนข้อมูลแล้วทำกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้ใช้ เจ้ำหน้ำที่ ประจำร้ำนเพื่อเป็น
แนวทำงในกำรพั ฒ นำระบบกำรออกแบบระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรร้ำนอำหำรให้ ส อดคล้ องกับ งำนให้
ปัจจุบัน
5. ศึกษำกำรพัฒ นำกำรวิเครำะห์ ออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วย UML และกำรประยุกต์ ส ร้ำง UseCase Diagram, Activity Diagram แ ล ะ แ บ บ จ ำล อ งโม เด ล ค ว ำม สั ม พั น ธ์ ระ ห ว่ ำงข้ อ มู ล (Entity
Relationship Modeling)
6. กำรพัฒนำระบบเครื่องมือที่ใช้กำรพัฒนำแบ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ Windows
XP Professionals และ Microsoft Access 2007
7. กำรทดสอบและกำรประเมินผล ใช้วิธีกำรทดสอบแบบแบล็กบอกส์ (Black Box Testing) เพื่อดู
ควำมถูกต้องของกระบวนกำรทำงำนและให้ผู้เชี่ยวชำญประเมิน 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนควำมเหมำะสมในหน้ำที่
กำรทำงำนของโปรแกรม 2) ด้ำนควำมถูกต้องกำรทำงำนของโปรแกรม 3) ด้ำนควำมสะดวก และง่ำยต่อกำร
ใช้งำนโปรแกรม 4) ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรม กำรทำงำนของโปรแกรมจำกผู้เชี่ยวชำญ
จำนวน 5 ท่ ำน ผลที่ ได้จ ำกกำรท ำแบบประเมินจะถูกน ำมำสรุปผลเพื่อ ประเมิน ว่ำระบบที่ ได้พั ฒ นำขึ้น มี
ประสิทธิภำพด้ำนต่ำงๆ อยู่ในระดับใด ทั้งนี้ข้อกำหนดกำรทำงำนของระบบ คือ ผู้เชี่ยวชำญจะต้องทำกำร
ทดสอบระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรร้ำนอำหำรในสถำบันอุดมศึกษำ โดยให้ผู้เชี่ยวชำญทำเครื่องหมำย  ลง
ในช่องของเเบบประเมิน แล้วทำกำรกำรวิเครำะห์ข้อมูลของแบบประเมิน ผลกำรของระบบแล้วหำค่ำเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) โดยกำหนดเกณฑ์ ดังนี้ (อรรถพล จันทร์สมุด
และนรินทร บุญพรำหมณ์, 2552; อรรถพล จันทร์สมุด,2558,2559)
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9.00 – 10.00
7.00 – 8.99
5.00 – 6.99
3.00 – 4.99
1.00 – 2.99

หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง

โปรแกรมที่พัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดีมำก
โปรแกรมที่พัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดี
โปรแกรมที่พัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับปำนกลำง
โปรแกรมที่พัฒนำต้องปรับปรุงแก้ไข
โปรแกรมที่พัฒนำไม่สำมำรถนำไปใช้งำนได้

การออกแบบระบบ
ผู้วิจัยทำกำรออกแบบระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรร้ำนอำหำรในสถำบันอุดมศึกษำโดยให้ ผู้ดูแลระบบ
จะสำมำรถจัดกำรระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรร้ำนอำหำรในสถำบันอุดมศึกษำโดยผู้ใช้ระบบสำมำรถเพิ่ม ลบ
แก้ ไ ข ค้ น หำเอกสำร รำยงำนรำยละเอี ย ดของกำรออกแบบระบบจะแสดงภำยในแผนภำพ UseCase Diagram, Activity Diagramและแบบจำลองโมเดลควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูล (Entity Relationship
Modeling) ดั ง แ ส ด งใน ภ ำ พ ที่ 1 ถึ งภ ำพ ที่ 5 (Ansel & Dyer,1 9 9 5 ; Chin- Yao, Chun_Ta Lin
etal,2011;Patel,2015;Pavel,Olgal etal,2015)
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ud Primary Use Cases
ระบบสารสนเทศการจัดการร้านอาหารในสถาบันอุดมศึกษา

ตรวจสอบสิทธ์

ส่วนลงทะเบียนรายการอาหาร

นักศึกษา
ผูใ้ ช้ระบบ

นารายการอาหารเข้า
ลงทะเบียนลูกค้า
บุคคลทัวไป
่
บันทึกข้อมูลการผลิต
บุคลากร
รายงาน
ผูบ้ ริหาร

ภาพที่ 1 Use-Case Diagram ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านอาหารในสถาบันอุดมศึกษา
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ud Activ ity Diagram ลง ท ะ เ บี ย นรา ย ก า รอ า หา ร

เริม่ ต้น

ผู้ใช้ระบบ

ก รอ ก ชื่ อ รหัส

ระบบ

ค้ นหา ข้ อ มู ล

ไม่พบ
[พบ]
เ เ ส ด ง เ ม นู ก า รทา ง า น

ลง ท ะ เ บี ย นรา ย ก า รอ า หา ร

รา ย ง า น

จบขัน้ ตอน

ภาพที่ 2 Activity Diagram ลงทะเบียนรายการอาหารของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ร้านอาหารในสถาบันอุดมศึกษา
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ud Activ ity Diagram ลง ท ะ เ บี ย นลู ก ค้ า

เริม่ ต้น

ผู้ใช้ระบบ

ก รอ ก ชื่ อ รหัส

ระบบ

ค้ นหา ข้ อ มู ล

ไม่พบ
[พบ]
เ เ ส ด ง เ ม นู ก า รทา ง า น

ลง ท ะ เ บี ย นลู ก ค้ า

รา ย ง า น

จบขัน้ ตอน

ภาพที่ 3 Activity Diagram ลงทะเบียนลูกค้าของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านอาหารใน
สถาบันอุดมศึกษา
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ud Activ ity Diagram

บั น ทึ ก ข้ อ มู ลก า รผ ลิ ต

เริม่ ต้น

ผู้ใช้ ระบบ

ก รอ ก ชื่ อ รหัส

ระบบ

ค้ นห า ข้ อ มู ล

ไม่พบ
[พบ]
เ เ ส ด ง เ ม นู ก า รทา ง า น

บ นทึ ก ข้ อ มู ลก า รผ ลิ ต

รา ย ง า น

จบขัน้ ตอน

ภาพที่ 4 Activity Diagram บันทึกข้อมูลการผลิตของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านอาหาร
ในสถาบันอุดมศึกษา
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ภาพที่ 5 แบบจาลองโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านอาหาร
ในสถาบันอุดมศึกษา
การดาเนินการวิจัย
หลังจำกได้โครงสร้ำงจำกกำรออกแบบระบบผู้วิจัยได้ดำเนินกำรพัฒนำระบบ กำรทำงำนระบบโดยให้
ผู้ดูแลระบบ กำหนดสิทธิ์กำรใช้งำน สำมำรถเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหำเอกสำร รำยงำนได้ และสำมำรถจัดกำร
ลงทะเบียนสินค้ำ กำรนำสินค้ำเข้ำ กำรบันทึกรำยกำรลูกค้ำ และกำรบันทึกกำรผลิตสินค้ำ และรำยกำรงำน
ของระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรร้ำนอำหำรในสถำบั นอุดมศึกษำของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมคลกรุงเทพ รำยละเอียดกำรทำงำนทั้งหมด จะแสดงในรูปที่ 6 ถึงภำพที่ 18
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ภาพที่ 6 หน้าจอการกรอกชื่อและรหัสของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านอาหารใน
สถาบันอุดมศึกษา

ภาพที่ 7 หน้าจอการของระบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านอาหารในสถาบันอุดมศึกษา
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ภาพที่ 8 หน้าจอการลงทะเบียนสินค้าของระบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านอาหารใน
สถาบันอุดมศึกษา

ภาพที่ 9 หน้าจอการนาสินค้าเข้าของระบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านอาหารใน
สถาบันอุดมศึกษา
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ภาพที่ 10 หน้าจอการลงทะเบียนลูกค้าของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านอาหารใน
สถาบันอุดมศึกษา

ภาพที่ 11 หน้าจอการการบันทึกข้อมูลการผลิตสินค้าของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านอาหารใน
สถาบันอุดมศึกษา
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ภาพที่ 12 หน้าจอการใบเสร็จรับเงินของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านอาหารในสถาบันอุดมศึกษา

ภาพที่ 13 หน้าจอการรายงานยอดการขายสินค้าของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านอาหารใน
สถาบันอุดมศึกษา

69

วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560

ภาพที่ 14 หน้าจอสรุปยอดการขายประจาเดือนของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านอาหารใน
สถาบันอุดมศึกษา

ภาพที่ 15 หน้าจอสรุปการขายสินค้าตามประเภทของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านอาหารใน
สถาบันอุดมศึกษา
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ภาพที่ 16 หน้าจอสรุปยอดการผลิตสินค้าประจาเดือนของระบบสารสนเทศการจัดการร้านอาหารใน
สถาบันอุดมศึกษา

ภาพที่ 17 หน้ า จอสรุ ป ยอดการผลิ ต สิ น ค้ า ของระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การร้ า นอาหารใน
สถาบันอุดมศึกษา
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ภาพที่ 18 หน้าจอสรุปรายงานสินค้าคงเหลือของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านอาหารใน
สถาบันอุดมศึกษา
สรุปผลการวิจัย
จำกกำรทดสอบและกำรประเมินผล ใช้วิธีกำรทดสอบแบบแบล็กบอกส์ (Black Box Testing) เพื่อดู
ควำมถูกต้องของกระบวนกำรทำงำนและจำกผู้เชี่ยวชำญจำนวน 5 คน ดังแสดงในตำรำงที่ 1
จำกตำรำงที่ 1 กำรหำประสิทธิภำพของระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรอำหำรในสถำบันอุดมศึกษำจำก
ผู้เชี่ยวชำญในภำพรวมกำรพัฒนำระบบพบว่ำประสิทธิภำพของระบบอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 7.72 ส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.39 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำด้ำนที่มีประสิทธิภำพสู งสุด คือ ด้ำนควำม
เหมำะสมในหน้ำที่กำรทำงำนของโปรแกรมอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 8.53 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ
1.04 รองลงมำคือ ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรมอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 8.0 ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำนเท่ำกับ 0.4 ด้ำนควำมถูกต้องในกำรทำงำนของโปรแกรมอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 7.72 ส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.45 ด้ำนควำมสะดวกและง่ำยต่อกำรใช้งำนของโปรแกรมอยู่ในระดับปำนกลำง
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 6.63 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.58 ตำมลำดับ
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ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ
รายละเอียด

X

SD

ความหมาย

1.1 ควำมสำมำรถของระบบกำรจัดเก็บข้อมูล

8.8

0.44

ดี

1.2 ควำมสำมำรถในกำรค้นหำข้อมูลเอกสำร

8.6

0.89

ดี

1.3 ควำมสำมำรถในกำรรำยงำนข้อมูลตรงตำมที่ต้องกำร

8.2

1.78

ดี

8.53

1.04

ดี

2.1 ควำมถูกต้องกำรทำงำนของระบบในภำพรวม

8.2

0.44

ดี

2.2 ควำมถูกต้องในกำรบันทึกข้อมูลลงระบบ

7.2

0.44

ดี

2.3 ควำมถูกต้องในกำรประมวลผลข้อมูล

7.6

0.48

ดี

2.4 ควำมถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้

7.8

0.44

ดี

2.5 ควำมถูกต้องในกำรแก้ไขข้อมูล

7.8

0.44

ดี

7.72

0.44

ดี

1. ด้านความเหมาะสมในหน้าที่การทางานของโปรแกรม

รวม
2 .ด้านความถูกต้องในการทางานของโปรแกรม

รวม
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ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ (ต่อ)
รายละเอียด

X

SD

ความหมาย

3.1 ควำมง่ำยต่อกำรใช้งำน

7.8

0.4

ดี

3.2 ควำมเหมำะสมในกำรออกแบบหน้ำจอในกำรทำงำน

6.8

0.44

ดี

3.3 ควำมสวยงำมของระบบ

5.6

0.89

ปรับปรุง

3.4 รูปแบบตัวอักษรที่เลือกใช้

5.2

0.44

ปรับปรุง

3.5 กำรใช้ภำษำง่ำยต่อกำรใช้งำนตรงตำมวัตถุประสงค์

8.8

0.44

ดี

3.6 ควำมรวดเร็วในกำรประมวลผลข้อมูล

5.6

0.89

ปรับปรุง

6.63

0.58

ปานกลาง

4.1 ควำมเหมำะสมต่อกำรตรวจสอบในกำรป้อนข้อมูลนำเข้ำสู่ระบบ

8.8

0.4

ดี

4.2 กำรป้องกันกำรแก้ไขข้อมูลสอดคล้องกับระบบกำรทำงำน

7.2

0.4

ดี

รวม

8.0

0.4

ดี

สรุปผลการประเมินรวมทั้งหมด

7.32

0.39

ดี

3. ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานของโปรแกรม

รวม
4. ด้านการรักษาความปลอดภัยของโปรแกรม
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อภิปรายผลการศึกษา
ผลกำรวิจัยสำมำรถอภิปรำยผล ได้ ดังนี้
1.กำรออกแบบและพั ฒ นำระบบสำรสนเทศเพื่ อ กำรจัด กำรร้ำนอำหำรในสถำบั น อุดมศึกษำเมื่ อ
พิจำรณำอยู่ในระดับดี มีควำมสอดคล้องกับงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องภำยในประเทศในด้ำนกำรออกแบบระบบ
2. ผลกำรประเมินประสิทธิภำพของระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรร้ำนอำหำรในสถำบันอุดมศึกษำ
เมื่อพิจำรณำอยู่ในระดับดี และมีควำมสอดคล้องกับงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องภำยในประเทศในด้ำนกำรทดสอบ
ประสิทธิภำพอรรถพล จันทร์สมุดและนรินทร บุญพรำหมณ์, 2552)
ข้อเสนอแนะสาหรับการพัฒนาครั้งต่อไป
1. ควรพัฒนำระบบให้ทำงำนผ่ำนเครือข่ำยเพื่อให้ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำถึงได้
2. ควรมีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล
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การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างร้านอาหารกับลูกค้าในสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษา
ร้านอาหารไทยฮาลาล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
Customer Relationship Management food story In Higher Education Institute:
Case study Thai Halal Food Shop, Faculty of home Economic Technology,
Rajamangala university of Technology Krungthep
อรรถพล จันทร์สมุด
สำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
Artaphon Chansamut
Dean office Faculty of home Economic Technology
Rajamangala university of Technology Krungthep
Abstract
Customer Relationship Management Thai halal food story In Higher
Education Institute Case study Thai Halal Food Shop, Faculty of home Economic
Technology, Rajamangala university of Technology Krungthep. Customer Relationship
Management food story was used as to help organization management since it
provides promoting advantages of future competition. The development of system
based on Thai halal Food shop life cycle principles, The processes consisted of 1)
Food Safety 2) Taste Quality 3) Sales Channel 4) Determination, price Cost Structure
5) Food Logistics 6) Serve Minded 7) Branding and The relationship building with
Customer with a 360 degree Such as, The Customer information system, Enterprise
Resource Planning, Solution and Use program technology, and Multi Channel
Approach. Customer Relationship Management Thai halal food story will to solution
and determine. This truly was the educational institute add value as The production
satisfactory for the customers and relations creating long-term loyalty. These will
promise Thai halal food story to achieve the goal. Customer Relationship
Management Thai halal food story deigned will be applicable for halal food story
management.
Keywords: Customer Relationship Management food story, Higher Education
Institute
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บทคัดย่อ
กำรจั ด กำรควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งร้ ำนอำหำรกั บ ลู ก ค้ ำ ในสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำ กรณี ศึ ก ษำ
ร้ำนอำหำรไทยฮำลำล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรสร้ำงควำมได้เปรียบกำรแข่งขันในอนำคต เหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจ สั งคม ในอนำคต กำรพัฒ นระบบใช้ห ลักกำรวงจรให้ บริกำรร้ำนอำหำรไทยฮำลำล
ประกอบด้วยขั้นตอนเริ่มต้นตั้งแต่ 1) ควำมปลอภัยของอำหำร 2) รสชำติดีมีคุณภำพ 3) ช่องทำงกำร
ขำย 4) โครงสร้ำงต้ น ทุ น รำคำ 5) โลจิส ติ ก ส์ อ ำหำร 6) ให้ บ ริกำรด้ว ยใจ 7 ) กำรสร้ำงตรำสิ น ค้ ำ
รวมถึงกำรสร้ำงควำมสัมพั นธ์กับลูกค้ำด้วยมุมมอง 360 องศำ กำรติดต่อด้วยระบบสำรสนเทศกับ
ลูกค้ำ กำรวำงแผนจัดกำรทรัพยำกร กำรใช้โปรแกรมเทคโนโลยี และกำรเข้ำถึงช่องทำงอื่นกำรจัดกำร
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงร้ำนอำหำรไทยฮำลำลกับลูกค้ำในสถำนศึกษำ จึงเป็นเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหำ
ตัดสินใจได้ ตลอดจนเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำแก่สถำนศึกษำ มีผลผลิตเป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้ำ สร้ำงควำม
ผูกพันธ์กับลูกค้ำยำวนำน ทำให้ร้ำนอำหำรไทยฮำลำลสำมำรถบริหำรงำนได้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่วำง
ไว้ก ำรจั ด กำรควำมสั ม พั น ธ์ร ะหว่ำงร้ ำนอำหำรไทยฮำลำลกั บ ลู กค้ ำสำมำรถน ำมำประยุ กต์ ใช้ ใน
ร้ำนอำหำรไทยฮำลำลได้
คำสำคัญ : การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างร้านอาหารกับลูกค้า, สถาบันอุดมศึกษา
บทนา
โลกยุคโลกำภิวัตน์ (Globalization) กำรแข่งขันร้ำนอำหำรของสถำบันอุดมศึกษำเพิ่มมำก
ขึ้นซึ่งมนุษย์มีควำมจำเป็นต้องกำรรับประทำนอำหำรนอกบ้ำนจึงได้รับควำมนิยมอย่ำงต่อเนื่องเพรำะ
มีควำมประหยัดเวลำในกำรประกอบอำหำร กำรทำธุรกิจร้ำนอำหำรในสถำบันอุดมศึกษำจึงเป็นธุรกิจ
ทีเติมโตอยู่ตลอดเวลำ เนื่องจำกสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับหน่วยงำน พฤติกรรมกรรมกำรกำรบริโภค
เลื อกรับ ประทำนอำหำรของมนุ ษย์ส่วนใหญ่ มนุษย์จะให้ ควำมสำคัญกับกำรคำนึงถึงคุณค่ำ ควำม
สะอำด ควำมปลอดภัย รสชำติในกำรบริโภคอำหำร รวมถึงกำรใส่ใจในเรื่องของสุขภำพ กำรเปิด
ร้ำนอำหำรที่ มี เอกลั กษณ์ ที่ แตกต่ำงจำกร้ำนอื่ น จึงเป็ น ทำงเลื อ กหนึ่ งที่ ช่ ว ยจัด กำรร้ำนอำหำรให้
สำมำรถเติบโตได้
ธุรกิจร้ำนอำหำรไทยฮำลำล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์เป็นธุรกิจขนำดเล็กที่สำมำรถ
สร้ำงรำยได้ให้กับมหำวิทยำลัย ในปัจจุบัน กำรจัดซื้อวัตถุดิบ กำรจ้ำงแรงงำน ค่ำจ้ำงตกแต่งร้ำน และ
สถำนที่จัดเป็นธุรกิจที่เปิดบริกำรสำหรับบุคลำกร นักศึกษำ บุคคลทั่วไป แต่อยู่รอดได้ยำก เนื่องจำก
ต้ อ งพบปั ญ หำกั บ ยอดขำยผั น แปรในแต่ ล ะเดื อ นอยู่ ต ลอดเวลำ ผู้ จั ด กำรร้ำน และผู้ บ ริห ำรของ
หน่วยงำนจึงมีควำมจำเป็นต้องปรับกลยุทธกำรขำย และต้องมีกำรประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง (ญำณิศำ
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เผื่อนเพำะ, 2561) กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลูกค้ำกับร้ำนอำหำรจึงเป็นอีกทำงเลือกที่ ทำให้
สถำบันอุดมศึกษำมีควำมอยู่รอด และพัฒนำต่อเนื่องได้ร้ำนอำหำรไทยฮำลำลได้ เกิดแนวคิด “อำหำร
ร่วมคิด พันธมิตรร่วมทำ” เพื่อเป็นแนวทำงกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยกำรขำยใหม่ที่มีควำมมั่นคง และ
ยั้งยืนมำกยิ่งขึ้น กล่ำวคือ กำรสร้ำงระบบกำรจำหน่ำยร้ำนอำหำรในพื้นที่รับผิดชอบซึ่งจะมีกำรคัดสรร
พิจำรณำองค์ประกอบหลำย ๆ ด้ำน ได้แก่ ควำมมั่นคงทำงกำรเงิน ควำมพร้อมของบุคลำกร ทำเล
ที่ตั้ง ทัศนคติ ซึ่งหลักจำกที่ร้ำนอำหำรไทยฮำลำล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลั ย
เทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพได้ก่อตั้งมำในวันที่ ๑ พฤศจิกำยน 2548 ผู้จัดกำรร้ำนจำเป็นต้องพร้อม
เข้ำอบรมหลักสูตรผู้บริหำรที่ มหำวิทยำลัยจัดขึ้นให้กับ ร้ำนอำหำรไทยฮำลำล จัดขึ้น เพื่อหล่อหลอม
ทัศนคติ มุมมองธุรกิจให้ไปทิศทำงเดียวกัน พร้อมที่จะสำมำรถไปแข่งขันกำรหำรำยได้กับหน่วยงำนได้
ขณะเดียวกันร้ำนอำหำรที่ใหญ่โตอื่น ๆ รวมถึงบริษัท หรือองค์กรที่จำหน่ำยอำหำรพยำยำมที่จะหำ
กลยุทธ์ต่ำง ๆ มำใช้รักษำลูกค้ำของตนไว้ให้ได้ตลอดไป ในแต่ละปีธุรกิจจะต้องสูญเสียลูกค้ำของตนไป
เป็ น จำนวนมำก ลู กค้ำบำงรำยก็หั นไปซื้อสิ นค้ำจำกคู่แข่งที่ ให้ ข้อเสนอที่ดีกว่ำ ประเด็นส ำคัญ คือ
ลูกค้ำไม่พอใจในกำรบริกำรหรือสินค้ำขององค์กรหรือมีทำงเลือกสินค้ำที่หลำยหลำยหรืออำจเป็น
เพรำะองค์ ก รไม่ เอำใจใส่ ลู ก ค้ ำ เท่ ำ ที่ ค วร หลำยองค์ ก รจึ ง น ำแนวคิ ด กำรจั ด กำรควำมสั ม พั น ธ์
ร้ำนอำหำรกับลูกค้ำมำปรับใช้เพื่อสร้ำงควำมประทับใจและก่อให้เกิดควำมภักดีต่อตรำสินค้ำและ
บริกำรขององค์กรอีกทั้งยังสำมำรถสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับลูกค้ำในระยะยำวต่อไป (พัชรำภรณ์ งำม
จิ ต ร นั น ท์ แ ล ะ พิ ทั ก ษ์ ศิ ริ ว ง ศ ์, 2554; Ilyas Masudin , Faradilla W. and Fernanda ,
Widayat,2018)
ดังนั้นเพื่อให้สำมำรถตอบสนองต่อลูกค้ำให้ลูกค้ำเกิดควำมสัมพั นธ์กับร้ำนอำหำรไทยฮำลำล
อยู่ตลอดไป คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ จึงได้นำระบบ
กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ระหว่ำงร้ำนอำหำรไทยฮำลำลกับลูกค้ำในสถำบันอุดมศึกษำ มำเพื่อรักษำ
ลูกค้ำ และสร้ำงลูกค้ำใหม่ในอนำคต
การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างร้านอาหารไทยฮาลาลกับลูกค้าในสถานศึกษา
กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงร้ำนอำหำรไทยฮำลำลกับลูกค้ำในสถำนศึกษำ (Customer
Relationship Management food story ) หมำยถึง กำรดึงดูดลูกค้ำใหม่เป็นขั้นแรก และทำกำร
พัฒ นำควำมสัมพัน ธ์กับลูกค้ำเหล่ำนั้นจนเปลี่ยนเป็นลู กค้ำที่มีควำมภักดีและเป็นลู กค้ำที่พร้อมจะ
ปกป้อง และกระจำยข้อดีขององค์กรไปยังลูกค้ำรำยอื่น
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หลักการสาคัญของการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างร้านอาหารไทยฮาลาลกับลูกค้า
1. กำรปลูกจิตสำนึกกระบวนกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงร้ำนอำหำรไทยฮำลำลกับ
ลูกค้ำควรเริ่มจำกบุคคลภำยในร้ำน โดยบุคลำกรทุกคนต้องมีรอยยิ้ม แย้มแจ่มใส กำรแต่งกำยสุภำพ
เรียบร้อย และสำมำรถให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ลูกค้ำได้ โดยไม่ต้องมีกำรสอบถำมจำกฝ่ำยอื่นๆ ให้วุ่นวำย
หรืออำจใช้เครื่องมืออื่นๆ ที่ช่วยในกำรสืบค้นได้รวดเร็ว เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมประทับใจให้กับลูกค้ำ
ในเบื้องต้น
2. วิเครำะห์ควำมต้องกำรเบื้องต้นของลูกค้ำ
ร้ำนอำหำรต้องมองย้อนกลับไปในฐำนะที่ตนเองเป็นลูกค้ำ ว่ำถ้ำเรำเป็นผู้บริโภคที่มำเลือก
ข้อเสนอ เรำต้องกำรอะไร เพื่อให้ เกิดควำมต้องกำรของลูกค้ำที่เสนอ ซึ่งสื่อดิจิตอลสำมำรถทำได้
อย่ำงสะดวกทั้งผ่ำนระบบโทรศัพท์หรืออินเตอร์เน็ต โดยกำรสอบถำมหรือกำรสร้ำงแบบสอบถำม
ออนไลน์
3. เก็บรวบรวมข้อมูล
กำรสำรวจข้อมูลต่ำง ๆ ของลูกค้ำว่ำลูกค้ำแต่ละรำยมีควำมต้องกำร (Needs & Wants)
อะไร โดยต้ อ งมองให้ เห็ น ควำมแตกต่ ำงของลู ก ค้ ำ แต่ ล ะรำย เช่ น วัน เกิ ด ของลู ก ค้ ำ หรือ ข้ อ มู ล
ควำมชอบ ทัศนคติ หรืออื่นๆ ซึ่งปัจจุบันสำมำรถทำได้สะดวกยิ่งขึ้น และสำมำรถเก็บไว้ในฐำนข้อมูล
คอมพิวเตอร์ได้อย่ำยำวนำนพร้อมจะดึงกลับมำใช้ใหม่ได้ทุกครั้งเมื่อผู้บริโภคคนเดิมกลับมำใช้บริกำร
4. จัดทำฐำนข้อมูล
กำรสร้ำงฐำนข้อมูล ลูกค้ำ ซึ่งไม่เพียงแต่รำยละเอียดของลูกค้ำ (Customer profile)
เท่ำนั้ น แต่ยั งรวมถึบ งกำรวิ เครำะห์ แยกแยะ จัดแบ่ง และเลื อกกลุ่ มลูกค้ำออกมำตำมคุณ ค่ำหรือ
ควำมสำมำรถที่ลูกค้ำและละกลุ่มจะสร้ำงรำยได้ให้แก่องค์กรได้ในระยะยำว
5. กำรกำหนดแผนงำนกิจกรรม กำรตลำดเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ ที่นิยมใช้มำก ในตอนนี้
คือ กำรสร้ำงชุมชน และกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ผ่ำนชุมชน
6. กำรมีเทคโนโลยี
กำรใช้เทคโนโลยีที่ เหมำะสมเพื่อวิเครำะห์ และแยกแยะลู กค้ำ สร้ำงจุดกำรติดต่อกับ
ลูกค้ำ (Touch point) และกำรกระจำยข้อมูลผ่ำนทุกช่องทำง (Cross channel) หรือในรูปเครือข่ำย
และทุกหน่วยงำนในองค์กร
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7. กำรรักษำลูกค้ำ
กำรรักษำลูกค้ำในระยะยำวจะเป็นกำรประเมินผลให้ทรำบว่ำองค์กรว่ำองค์กรสำมำรถ
รักษำลูกค้ำได้มำกขึ้นหรือไม่ เป็นกำรลดต้นทุนที่เกิดจำกกำรทำงำนขององค์กรให้เหลือน้อยองค์กรไม่
ต้องเริ่มกระบวนกำรใหม่ถ้ำหำกลูกค้ำ เข้ำมำและลำออกประจำ
กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ระหว่ำงร้ำนอำหำรไทยฮำลำลกับลูกค้ำ เป็นกำรเพิ่มช่องทำงให้
ลู ก ค้ ำ เรี ย นรู้ ติ ด ต่ อ กั บ ร้ ำ นอำหำรได้ เช่ น กำรมี เว็ บ ไชต์ ร ำยกำรอำหำรไทยฮำลำล ระบบ
โทรศัพท์มือถือ ระบบเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ระบบกำรวำงแผนบริหำรทรัพยำกรธุรกิจองค์กร ระบบ
สำรสนเทศกำรจัดกำรร้ำนอำหำรไทยฮำลำล และระบบกำรกำรใช้โปรแกรมเทคโนโลยี เป็นกำรแบ่ง
เบำภำระของบุคลำกรที่จะให้บริกำรลูกค้ำ ลงไปถึงควำมรับผิดชอบของแต่ละแผนก ตัวอย่ำง กำรนำ
เทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดกำรร้ำนอำหำรไทยฮำลำล ทุกเรื่องซึ่งจะต้องเข้ำมำรวมไว้ด้วยกันทั้งหมด
ระบบเทคโนโลยีต้องสำมำรถประมวลผล ประเมิน และวิเครำะห์ว่ำข้อมูลลูกค้ำนั้นเป็นอย่ำงไร จำก
กำรดูภำพรวม ทำให้เรำสำมำรถเชื่อมโยงไปสู่กำรดำเนินงำนในครั้งต่อไปได้ และยังสำมำรถเข้ำถึง
ควำมชอบเฉพำะตัวของแต่ละบุคคลได้
ประโยชน์ ก ารน าระบบการจั ด การความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งร้ า นอาหารไทยฮาลาลกั บ ลู ก ค้ า ใน
สถาบันอุดมศึกษา
ระบบกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ระหว่ำงร้ำนอำหำรไทยฮำลำล กับลูกค้ำในสถำบันอุดมศึกษำ
จำเป็น ต้องมีฝ่ำยบริกำร เพื่อรับผิดชอบงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงร้ำนอำหำรไทย
ฮำลำลกับลูกค้ำ กำรจัดตั้งฝ่ำยฝ่ำยบริกำรจะเป็นเพียงเครื่องมือเสริมเท่ำนั้น ขึ้นอยู่ที่ว่ำธุรกิจนั้นต้อง
ตอบสนองกับลูกค้ำขนำดไหน มำกน้อยเพียงใด และลูกค้ำมีควำมต้องกำรที่หลำกหลำย จึงมีควำม
จำเป็ น ในกำรบริกำร ประโยชน์ กำรจั ดกำรควำมสั มพั น ธ์ระหว่ำงร้ำนอำหำรไทยฮำลำลกับลู กค้ ำ
รำยละเอียด ดังนี้
1. สร้ ำ งควำมสั ม พั น ธ์ ร ะยะยำวระหว่ ำ งร้ ำ นอำหำรไทยฮำลำลกั บ ลู ก ค้ ำ กล่ ำ วว่ ำ
“ควำมสัมพันธ์ที่ดีและต่อเนื่องยำวนำนไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ำมคืน แต่เกิดจำกประสบกำรณ์ที่น่ำประทับใจ
ในรั้งแรกที่มีกำรปฏิสัมพันธ์ต่อกัน และค่อย ๆ สำนสัมพันธ์กันจนเป็นโซ่ทองคล้องใจ ผูกมัด แนบแน่น
เสมือนหนึ่งเป็นเครือญำติใกล้ชิด และหมั่นคอยดูแลรักษำมันไว้ตลอดนำนเท่ำนำน” ควำมสัมพันธ์ที่

81

วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560

ก่อให้เกิดมูลค่ำระยะยำวของลูกค้ำ (Customer Life Time Value) ตัวอย่ำง นักศึกษำซื้อผลิตภัณฑ์
ในร้ำนอำหำรไทยฮำลำล เดือนละ 400 บำท เป็นต้น
2. กำรรักษำลูกค้ำปัจจุบัน หลักกำรสำคัญ คือ กำรสร้ำงคุณค่ำเพิ่ม (Value Added) ให้แก่
ลูกค้ำ โดยเน้นลดค่ำใช้จ่ำยของลูกค้ำเป็นหลัก เช่น ลดกระบวนกำรทำงำนของลูกค้ำในกำรสั่งจอง
รำยกำรอำหำรในระบบออนไลท์ ไว้ล่ ว งหน้ ำ ท ำให้ ลู ก ค้ ำ ลดระยะเวลำกำรเดิ น ทำง เป็ น กำรลด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน รวมทั้งทำให้ลูกค้ำเห็นถึงควำมแตกต่ำงขององค์กรกับคู่แข่งขัน
3. ช่วยในกำรหำลูกค้ำใหม่ หลักกำรสำคัญ คือ สร้ำงควำมพอใจให้ลูกค้ำปัจจุบัน เพื่อใช้เป็น
ลูกค้ำบอกต่อ ในกำรหำลูกค้ำใหม่ ดังที่กล่ำวว่ำ “ต้นทุนกำรหำลูกค้ำใหม่มำกกว่ำต้นทุนกำรรักษำ
ลูกค้ำเก่ำถึง” ทั้งนี้ต้องไม่ทำให้ลูกค้ำปัจจุบันรู้สึกว่ำถูกใช้เป็นเครื่องมือในกำรช่วยหน่วยงำนหำลูกค้ำ
4. ช่วยในกำรดึงลูกค้ำเก่ำกลับมำโปรแกรมกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำจะช่วยดึงลูกค้ำ
เก่ำกลับมำได้แต่อำจจะต้องใช้ระยะเวลำยำวนำน เพรำะลูกค้ำอำจจะจงรักภักดีกับองค์กรคู่แข่งใน
ช่วงเวลำที่จำกไปหลักสำคัญ คือ ต้องทำดีที่สุดกับลูกค้ำปัจจุบัน แล้วใช้ลูกค้ำปัจจุบันดึงลูกค้ำเก่ำ
กลับมำ โดยเฉพำะลูกค้ำปัจจุบันที่มีอิทธิพลต่อกระบวนกำรตัดสินใจของลูกค้ำเก่ำ
5. ทำให้ลูกค้ำเกิดควำมภักดีต่อร้ำนอำหำรไทยฮำล สินค้ำหรือบริกำรของร้ำนอำหำรไทยฮำ
ลำล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กรณีที่ร้ำนอำหำรต้องมีกลยุทธ์กำรหำลูกค้ำที่หลำยหลำย กำรที่ลูกค้ำเข้ำมำ
ใช้ บ ริ ก ำรที่ ร้ ำ น หรื อ กรณี อ ย่ ำงอื่ น ๆ ในสำยกำรผลิ ต แล้ ว รู้สึ ก ประทั บ ใจในทำงบวก โอกำสที่
ร้ำนอำหำรไทยฮำลจะดำเนินกำรในพันธกิจอื่นก็สำเร็จมีมำกขึ้น และมีโอกำสที่ลูกค้ำจะต้องกำรต่อ
ยอด (Up Selling) ตั ว อย่ ำง โครงกำรอบรมกำรท ำอำหำรให้ กับ บุ คคลทั่ ว ไปที่ ส นใจเข้ำอบรมฟรี
อำจจะถูกเปลี่ยนให้เป็นอบรมที่เสียค่ำใช้จ่ำยขึ้น
6. สร้ำงภำพลักษณ์ ที่ดีในสำยตำลูกค้ำ เพรำะลูกค้ำจะบอกต่อจำกบุคคลอื่น เป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อควำมคำดหวังถึงกำรบริกำรหรือสิ นค้ำเพื่อนหรือคนที่เคยรู้จักใช้บริกำร ทำให้ เกิดควำม
คำดหวังต่อที่จะรับกำรบริกำรที่ดี มีควำมภักดี เชื่อมั่นกับควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจต่อลูกค้ำ
กับมหำวิทยำลัย (ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, 2544)
วงจรให้บริการร้านอาหารไทยฮาลาลกับลูกค้าในสถาบันการศึกษา
วงจรให้บริกำรระหว่ำงร้ำนอำหำรไทยฮำลำลกับลูกค้ำ ในสถำบันกำรศึกษำ (เบญจมำภรณ์
คุณะรังสี, 2555) เป็นวงจรที่ช่วยให้ร้ำนอำหำรไทยฮำลำลจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังภำพที่ 1
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กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงร้ำนอำหำรไทยฮำลำล
กับลูกค้ำในสถำบันอุดมศึกษำ

โลจิสติกส์

ภาพที่ 1 การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างร้านอาหารไทยฮาลาลกับลูกค้าในสถานศึกษา
กิจกรรมทั้งหมดจะดำเนิ นกำรในร้ำนอำหำรไทยฮำลำล Thai halal food story life cycle
แบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. ควำมปลอดภั ย ของอำหำร อำหำรไทยฮำลำลจะต้ อ งมี ค วำมปลอดภั ย ต่ อ ผู้ บ ริ โภค
ร้ ำนอำหำรไทยฮำลำลจึ งต้ อ งจั ด กำรปรับ ปรุ ง และดู แ ลร้ ำนอำหำรไทยฮำลให้ ถู ก ต้ อ งตำมหลั ก
สุขำภิบำลอำหำร
2. รสชำติ มี คุณ ภำพ อำหำรต้อ งเลิ ศ รสด้ ว ยวัต ถุดิ บ ที่ มี คุ ณ ภำพ เช่ น กำรคั ด สรรแบบ
Professional ของพ่อครัวมืออำชีพ
3. ช่องทำงกำรขำย ร้ำนอำหำรควำมมีช่องทำงกำรขำยมำกกว่ำหนึ่งช่องทาง เพื่อให้ลูกค้า
เข้าถึงข้อมูลรายการได้
4. โครงสร้ำงต้ น ทุน รำคำ ร้ำนอำหำรไทยฮำลำลควรมีกำรวำงแผน มีร ะบบกำรบริห ำร
จัดกำรทุกอย่ำงให้เป็นระบบเพื่อควบคุมต้นทุนกำรดำเนินงำนร้ำนอำหำรไทยฮำลำลได้
5. ระบบโลจิสติกส์อำหำรไทยฮำล ร้ำนอำหำรไทยฮำลำลควรนำระบบโลจิสติกส์มำช่วยใน
กำรวำงแผนในกำรดำเนินงำนไปสู่ กระบวนกำรผลิตเพื่อให้กำรบริหำรงำนในร้ำนเป็นระบบ สำมำรถ
วำงแผนกำรดำเนินงำนได้
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6. ให้ บ ริ ก ำรใจ ร้ ำนอำหำรไทยฮำลำล กล่ ำวคื อ พนั ก งำนในร้ ำนควรให้ บ ริก ำรที่ ดี น่ ำ
ประทับใจเพื่อสร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้ใช้บริกำร
7. กำรสร้ำงตรำสินค้ำ เป็นกำรช่วยสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงร้ำนอำหำรไทยฮำลำลกับ
ลูกค้ำทำให้ลูกค้ำมีควำมรู้สึกเป็นมิตรและมีควำมรู้สึกดีต่อแบรนด์ของร้ำน
วงจรให้ บ ริ กำรร้ำนอำหำรไทยฮำลำลกับ ลู กค้ำ ในสถำบั น กำรศึกษำ (Thai halal Food
Story life Cycle) ต ำ ม แ น ว ค ว ำ ม คิ ด ข อ ง Baring Point Management & Technology
Consultants (2006) มำใช้เป็นกรอบในกำรบริหำรจัดกำรร้ำนอำหำรไทยฮำลำลได้ เพรำะเป็นวงจร
ให้บริกำรร้ำนอำหำรไทยฮำลำลกับลูกค้ำที่ช่วยสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงร้ำนอำหำรกับลูกค้ำได้
กระบวนการบริหารความสัมพันธ์ ระหว่างร้านอาหารไทยฮาลาลกับลูกค้า ด้วยมุมมองลูกค้า 360
องศาในสถาบันการศึกษา
กำรบริหำรควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงร้ำนอำหำรไทยฮำลำลกับลูกค้ำ ด้วยมุมมองลูกค้ำ 360
องศำ เป็นกลยุทธ์หลักขององค์กรเพื่อสร้ำงรำยได้ และกำไรอย่ำงยั่งยืน สนับสนุนให้องค์กรมีศักยภำพ
ทำงกำรแข่งขันที่เหนือคู่แข่งขัน ในกำรบริหำรกำรตลำด กำรเปิดช่องทำงกำรขำยใหม่ กำรบริ กำร
กำรลดต้น ทุน และสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งขัน ฉะนั้ น กำรมีมุมมอง 360 องศำ ในตัว ลู กค้ำ
สำคัญอย่ำงยิ่ง องค์กรไม่ควรมองแค่ควำมต้องกำรลูกค้ำ แต่ควรมองกำรปรับปรุง กำรวิเครำะห์ และ
คำดคะเนข้อมูลลูกค้ำ โดยนำข้อมูลเหล่ำนั้นมำใช้ให้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในองค์กร ดังภำพที่ 2
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ภาพที่ 2 การจัดการความสัมพันธ์ร้านอาหารไทยฮาลาลกับลูกค้าด้วยมุมมองลูกค้า 360 องศา
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารร้านอาหารไทยฮาลาล
กำรจั ด กำรควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งระหว่ ำ งร้ ำ นอำหำรกั บ ลู ก ค้ ำ โดยกำรใช้ เทคโนโลยี
สำรสนเทศ เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่นำมำใช้ในร้ำนอำหำร อย่ำงแพร่หลำย กำรนำเอำระบบสำรสนเทศกำร
จัดกำรร้ำนอำหำรแบบครบวงจร มำสนับสนุนกำรทำงำนในร้ำนจะทำให้ลู กค้ำเข้ำมำในร้ำนได้รับ
ควำมสะดวกมำกขึ้น เช่น ระบบกำรออกใบเสร็จหน้ำร้ำน ระบบเมนูรำยกำรอำหำร ระบบเทคโนโลยี
ดิจิตอลไฮเทคเกี่ยวกับรำยกำรอำหำรที่ ทำให้ร้ำนมีระบบกำรทำงำนได้ดี และมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
ผลคือ ลูกค้ำเกิดควำมชอบ ประทับใจที่ได้รับกำรบริกำรอย่ำงรวดเร็ว สะดวกสบำย
2. การวางแผนจัดการทรัพยากร
กำรจัดสรรทรัพยำกรเป็น ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในกำรจัดกำรในร้ำนโดยที่มีฐำนข้อมูลทุกอย่ำงไว้ที่
เดียวกันเพื่อป้องกันควำมซ้ำซ้อนของข้อมูล ในร้ำน ทำให้กำรจัดกำรมีประสิทธิภำพ โดยแต่ละส่ วน
สำมำรถดึ ง ข้ อ มู ล ส่ ว นกลำงมำวิ เครำะห์ ได้ เนื่ อ งจำก ระบบ กำรจั ด กำรควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ ง
ร้ำนอำหำรไทยฮำลำลกับลูกค้ำ เป็นกลยุทธ์หนึ่งในกำรดำเนินธุรกิจที่นำเอำเทคโนโลยีต่ำง ๆ มำปรับ
ใช้ ส ำหรับ จัดกำรข้อมูลลูกค้ำ กำรมีระบบเครือข่ำยในร้ำนที่ เชื่อมโยงไปได้ทุกจุดต่ำง ๆตลอดจน
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยสำมำรถจัดกำรส่งข้อมูลได้อย่ำงอัตโนมัติ ดังนั้น กำรดูแลระบบจัดกำร
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ทรัพยำกรที่ดีสำมำรถทำให้กำรดำเนินงำนร้ำนอำหำรไทยฮำลำลสำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพซึ่งจะต้อง
อำศัยควำมร่วมมือจำกหลำยฝ่ำย เช่น ฝ่ำยสำรสนเทศ หรือผู้ออกแบบ และผู้จัดทำเว็บไซต์ขององค์กร
นอกจำกนั้น กำรเชื่อมระบบกำรวำงแผนจัดกำรทรัพยำกรกับ กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ร้ำนอำหำรไทย
ฮำลำลกับ ลูกค้ำเข้ำด้วยกัน ไม่ใช่เรื่องง่ำย อำจต้องเสียเวลำ และค่ำใช้จ่ำยสูง แต่ก็ช่วยให้ประสบ
ควำมสำเร็จในกำรบริกำร ควำมต้องกำรของลูกค้ำ
3.การใช้โปรแกรมเทคโนโลยี
กำรใช้โปรแกรมที่ตอบสนองควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ สร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำได้อย่ำงผลดี
ที่สุด หำกลูกค้ำได้รับในสิ่งที่ถูกต้อง ตรงใจ จะทำให้ลูกค้ำผูกพันกับองค์กรได้ยืดยำว เช่ น เทคโนโลยี
กำรสั่งรำยกำรอำหำร เทคโนโลยีกำรจองอำหำรในออนไลท์ กำรใช้ระบบบำร์โค้ดในรำยกำรอำหำรที่
ให้ลูกค้ำสำมำรถเข้ำถึงได้หลำยช่องทำง เครื่องมืออุปกรณ์พำณิชย์อิเลคทรอนิคส์ เป็นต้น
4. การเข้าถึงช่องทางอื่น
กำรกำหนดช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรกับลูกค้ำเป็นกลยุทธ์ที่มุ่งสนองตอบลูกค้ำแบบทันท่วงที
ลูกค้ำมีทำงเลือกที่จะติดต่อ ควำมต้องกำรข้อมูล หรือควำมต้องกำรวิธีอื่น ๆ สำมำรถโดยใช้ระบบ ใช้
เทคโนโลยีแอปพลิเคชั่น มำสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำเพื่อให้ลูกค้ำเกิดควำมรู้สึกดี จงรักภักดีอย่ำง
ยั่งยืน เช่น SMS, Mail , In Person , Internet , voice กำรใช้โทรศัพท์มือถือ กำรสร้ำงสังคมลูกค้ำ
บนสังคมออนไลน์ เป็นต้น (Nicole Engelbert, 2011)
สรุป
แนวคิ ด ระบบกำรจั ด กำรควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งร้ ำ นอำหำรไทยฮำลำลกั บ ลู ก ค้ ำ ใน
สถำบันอุดมศึกษำมีบทบำทสำคัญในวงจรให้บริกำรร้ำนอำหำร ประกอบด้วย1) ควำมปลอภัยของ
อำหำร 2) รสชำติดีมีคุณภำพ 3) ช่องทำงกำรขำย 4) โครงสร้ำงต้นทุนรำคำ 5) โลจิสติกส์อำหำร 6)
ให้บ ริกำรด้วยใจ 7 ) กำรสร้ำงตรำสินค้ำ รวมถึงกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำด้วยมุมมอง 360
องศำ ระบบระบบสำรสนเทศกับลูกค้ำ กำรวำงแผนจัดกำรทรัพยำกร กำรใช้โปรแกรมเทคโนโลยี และ
กำรเข้ำถึงช่องทำงอื่น กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ระหว่ำงร้ำนอำหำรไทยฮำลำลกับลูกค้ำในสถำนศึกษำ
สำมำรถสร้ำงประสิทธิภำพกำรทำงำน เพิ่มกำรตัดสินใจ เพิ่มมูลค่ำที่พร้อมที่จะแข่งขัน ตัดสินใจรักษำ
ลู ก ค้ ำ ดั ง นั้ น กำรสร้ ำ งควำมสั ม พั น ธ์ กั บ ลู ก ค้ ำ ท ำให้ รั ก ษำลู ก ค้ ำ คงอยู่ ด้ ว ยระบบกำรจั ด กำร
ควำมสั มพัน ธ์ระหว่ำงร้ำนอำหำรไทยฮำลำลกับ ลูกค้ำ โปรแกรมกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลู กค้ำ
จึงป็นเครื่องมือช่วยประเมินผลกำรดำเนินงำนในร้ำนดำเนินไปด้วยดีรวมทั้งช่วยวิเครำะห์ สอบถำม
ของแต่ละบุคคลได้ ผลคือ สร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำ และรักษำลูกค้ำให้คงอยู่กับเรำตลอดไป
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การอภิปรายผล
กำรจั ด กำรควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำงร้ ำนอำหำรกั บ ลู ก ค้ ำในสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำ กรณี ศึ ก ษำ
ร้ำนอำหำรไทยฮำลำล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
ผู้วิจัยได้ดำเนินกำรอย่ำงมีระเบียบเป็นขั้นเป็นตอนมีกำรศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับ (อรรถ
พล จันทร์สมุด , 2559) กล่ำวถึง กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำในสถำบันอุดมศึกษำ14 ขั้นตอน
ซึ่งประกอบด้วยกำร1) สรรหำผู้เรียน 2) กำรรับผู้เรียน 3) กำรเทียบโอนผลกำรเรียน 4) กำรสมัคร
เรียน 5) กำรลงทะเบียนโปรแกรมเรียน 6) กำรแนะแนวทำงวิชำกำร 7) สภำวะกำรเงินของผู้เรียน 8)
กำรทดสอบและกำรให้ เกรด 9)ควำมก้ ำวหน้ ำทำงกำรเรีย น 10) กำรลงทะเบี ย นแก้ ตั ว 11) กำร
เปลี่ยนแปลงแผนกำรเรียน 12) กำรฝึกงำน 13) กำรสำเร็จกำรศึกษำ 14) ศิษย์เก่ำสัมพันธ์ กำรติดต่อ
ด้ ว ยระบบสำรสนเทศส ำหรั บ นั ก ศึ ก ษำ กำรวำงแผนจั ด กำรทรั พ ยำกร ระบบกำรจั ด กำรเรี ย นรู้
โปรแกรมประยุกต์อื่นในสถำนศึกษำ และกำรเข้ำถึงช่องทำงอื่น กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำใน
สถำนศึกษำ
ข้อเสนอแนะ
1. ร้ำนอำหำรควรส่งเสริมกลยุทธ์กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงร้ำนอำหำรไทยฮำลำลกับ
ลูกค้ำในสถำนศึกษำ
2. ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีที่เหมำะสมบริหำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ
3. ควรมีกลยุทธ์กำรรักษำลูกค้ำให้คงอยู่กับเรำนำนตลอดไป
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ระบบฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารเพื่อการประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ :
กรณีศึกษา สานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
The Document storage and Database System for assessment Thai Qualifications
Framework for higher Education : Case study Dean office Faculty of home Economic
Technology Rajamangala university of Technology Krungthep
อรรถพล จันทร์สมุด
สำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
Artaphon Chansamut
Dean office Faculty of home Economic Technology
Rajamangala university of Technology Krungthep
Abstract
The article about The Document storage and Database System for assessment Thai
Qualifications Framework for higher Education. The purposes of this research were 1) To
develop database System for assessment Thai Qualifications Framework for higher Education
2) To study the efficiency Database System for assessment Thai Qualifications Framework
for higher Education. The document and data used to verify this database System in Dean
office Faculty of home Economic Technology, Rajamangala university of Technology KrungThep. The database was designed to facilitate data entry, searching, and reporting tasks at
the documents collection center. The database, designed under Microsoft Access 2007
database program, consists of 6 tables, covering documents TQF 1 to TQF 7 .The Black Box
Testing evaluation method was used to evaluate the performance and utility of the
database System. The overall evaluation result for rating mean of 7.57 at a good level,
suggesting that the database System may be applied in the TQF support the tasks.
Keywords:

Database System, Document storage ,Assessment Thai Qualifications
Framework Office of the higher Education
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บทคัดย่อ
บทควำม เรื่ อ ง ระบบฐำนข้ อ มู ล จั ด เก็ บ เอกสำรเพื่ อ กำรประเมิ น ตำมกรอบมำตรฐำนคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ วัตถุประสงค์กำรวิจัยเพื่อ 1) เพื่อพัฒ นำระบบฐำนข้อมูลจัดเก็บเอกสำรเพื่อกำร
ประเมินกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 2) เพื่อประเมินประสิทธิภำพของระบบฐำนข้อมูล
จัดเก็บเอกสำรเพื่อกำรประเมิน กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ ข้อมูลเอกสำรงำนวิจัยครั้งนี้
เป็นข้อมูลของสำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
กำรพัฒนำโปรแกรมฐำนข้อมูลได้พัฒนำให้อยู่ในลักษณะฐำนข้อมูล ทำให้สะดวกต่อกำรค้นหำข้อมูล และแก้ไข
ข้ อ มู ล สำมำรถจั ด ท ำรำยงำนผลที่ ถู ก ต้ อ ง ออกเเบบฐำนข้ อ มู ล ด้ ว ยโปรแกรม Microsoft Access 2007
ประกอบด้ ว ย 6 ตำรำง ครอบคลุ มเอกสำร มคอ. 1 ถึง มคอ. 7 เป็ น ต้ น กำรประเมิน ประสิ ท ธิภ ำพของ
โปรแกรม ใช้วิธีทดสอบ Black Box Testing ผลกำรประเมินทั้งหมดอยู่ในระดับดีได้คะแนนเฉลี่ย 7.57 อยู่ใน
ระดั บ ดี สรุ ป ว่ ำ สำมำรถน ำระบบฐำนข้ อ มู ล จั ด เก็ บ เอกสำรเพื่ อ กำรประเมิ น กรอบมำตรฐำนคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติสนับสนุนกำรทำงำนได้
คำสำคัญ :ระบบฐานข้อมูล, การจัดเก็บเอกสาร, การประเมินกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
บทนา
ในปัจจุบันกำรจัดเก็บเอกสำรกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับ
หน่วยงำนต่ำงๆ ของแต่ละหน่วยงำน เนื่องจำกมีเอกสำรเพิ่มขึ้นทุกวัน กำรจัดเก็บเอกสำรในรูปของแฟ้ม หรือตู้
เก็บเอกสำรจะมีข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่ หำกเป็นเอกสำรที่สำคัญที่จำเป็นต้องเก็บรักษำไว้เป็นหลักฐำนระยะ
เวลำนำน จำนวนแฟ้มและตู้เก็บเอกสำรก็เพิ่มขึ้นอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก่อให้เกิดปัญหำในกำรสืบค้น และนำ
กลับมำใช้งำน ทำให้ต้องใช้เวลำนำนในกำรค้นหำซึ่งบำงครั้งอำจจะเสี่ยงต่อกำรชำรุดและสูญหำยของเอกสำร
(วีณำ เนตรสว่ำง เเละสุรัตนำ สังข์หนุน, 2555)
ในส่ ว นของกำรบริ ห ำรงำนเอกสำรกรอบมำตรฐำนคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษำแห่ ง ชำติ ข อง
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพได้กำหนดให้มีระบบประกันคุณภำพ
เพื่อพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับประกอบด้วยกำรประกันคุณภำพภำยใน และกำรประกัน
คุณภำพภำยนอกจึงสมควรให้จัดทำกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ และเพื่อเป็นกำรประกันคุณภำพ
บัณฑิตในแต่ระดับ คุณวุฒิ และสำขำวิชำ รวมทั้งใช้เป็นหลักทำมำตรฐำนต่ำง ๆ เพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำมุ่งสู่
เป้ำหมำยเดียวกันในกำรผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพ กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติมี เอกสำรที่
ต้องจัดเก็บ ทั้งหมดมี 7 แบบ ประกอบด้วย มคอ. 1 กำรพัฒ นำมำตรฐำนคุณ วุฒิ ส ำขำ/สำขำวิชำ มคอ. 2
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กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิกับกำรกำหนดรำยละเอียดของหลักสูตร มคอ. 3 กำรพัฒนำรำยละเอียดของรำยวิชำ
มคอ. 4 กำรพั ฒ นำรำยละเอีย ดของประสบกำรณ์ ภ ำคสนำม มคอ. 5 กำรรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนของ
รำยวิชำ มคอ. 6 รำยงำนผลกำรดำเนินกำรของประสบกำรณ์ภำคสนำม มคอ. 7 กำรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
หลักสูตร ในกลุ่มสำขำวิชำต่ำง ๆ สั งกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์จะต้องมีกำรเก็บข้อมูล ดังกล่ำวใน
รูปแบบเอกสำรซึ่งมีจำนวนมำก (เอกรำช ธรรมษำ ,2555) บำงครั้งเอกสำรอำจทำให้เกิดปัญหำชำรุดหรือ
สูญหำยได้ กำรจัดทำฐำนข้อมูลกำรจัดเก็บเอกสำร มคอ. 1 ถึง มคอ. 7 ของสำขำวิชำ ซึ่งตำมหลักทฤษฎีแล้ว
กำรจัดทำฐำนข้อมูลและสำรสนเทศมีควำมจำเป็น กำรใช้โปรแกรม Microsoft Access อีกทำงเลือกหนึ่งที่
สำมำรถนำมำใช้บริห ำรงำนกำรจัดเก็บเอกสำร มคอ. 1 ถึง มคอ. 7 ของสำขำวิช ำ ได้อย่ำงมีประสิทธิภ ำพ
เนื่องจำกสำมำรถจัดเก็บข้อมูล ประมวลผลได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้จัดทำระบบฐำนข้อมูลจัดเก็บเอกสำรเพื่อกำร
ประเมินตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ เป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนสำขำวิชำในกำร
ปฏิบั ติงำนส่ วนของหลักสู ตร ซึ่งจะช่วยเก็บเอกสำรให้ มีระบบสืบค้นรวมถึ งช่วยลดปั ญหำกำรสู ญ หำยของ
เอกสำรเป็นกำรลดขึ้นตอนกำรปฏิบัติงำนทำให้กำรบริหำรงำนหลักสูตรของคณะฯ เป็นไปอย่ำงมีระบบเเละมี
ประสิทธิภำพ
การทบทวนวรรณกรรม
อนุมำศ แสงสว่ำงและ เฉลิมชัย วิโรจน์วรรณ (2558) ทำกำรศึกษำ เรื่อง กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษำ กรณีศึกษำ : คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยนอร์ท
กรุงเทพ วัตถุป ระสงค์ของกำรวิจัยครั้งนี้ เพื่อพัฒ นำระบบฐำนข้อมูล หลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำ (TQF) ของคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ และประเมินผลควำมพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบฐำนข้อมูลหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ (TQF) ของคณะเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิท ยำลั ย นอร์ท กรุ งเทพ เครื่องมื อ ที่ ใช้ในกำรท ำวิ จัย ประกอบด้ ว ยโปรแกรมภำษำ PHP
โปรแกรมจั ด กำรฐำนข้อ มู ล MySQL และโปรแกรมจ ำลองเว็บ เซิร์ฟ เวอร์ Apache กลุ่ ม ตัว อย่ำงที่ ใช้ เป็ น
คณำจำรย์ ในคณะเทคโนโลยี ส ำรสนเทศจ ำนวน 30 ท่ ำ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในกำรเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ
ประเมินผลควำมพึงพอใจ คือแบบสอบถำมควำมพึงพอใจในกำรใช้ งำนระบบฐำนข้อมูลหลักสูตรตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำฯ ผลกำรวิจัยระบบสำมำรถรองรับกำรบันทึกข้อมูล มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5,
มคอ.6 ในแต่ละรำยวิชำที่สอนและยืนยันกำรส่ง มคอ.ไปยังผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตรวจสอบ มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6 และทำกำรจัดทำ มคอ.7 ทั้งนี้ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำร
ใช้งำนระบบฐำนข้อมูลหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษำ กรณีศึกษำ: คณะเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ ของกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นผู้บริหำรอยู่ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึง
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พอใจอยู่ที่ 3.97 ส่วนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของกลุ่มผู้ปฏิบัติงำนอยู่ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึง
พอใจอยู่ที่ 3.99 ซึ่งสรุป ได้ว่ำระบบที่พัฒ นำสำมำรถน ำไปใช้เป็น ต้น แบบในกำรพัฒ นำระบบจัดกำรข้อมูล
หลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำของมหำวิทยำลัยต่อไป
เอกรำช ธรรมรักษำ (2555) ทำกำรศึกษำ เรื่ อง กำรพั ฒ นำระบบสำรสนเทศเพื่ อกำรจั ดเก็บ และ
รำยงำนผลข้อมูลตำมรูปแบบกรอบมำตรบำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต พบว่ำ
ปัจจุบันสำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำได้มีกำรประกำศใช้กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
(มคอ.) ซึ่งจ ำเป็ น ต้องจั ดทำเอกสำรตำมกรอบมำตรฐำนดังกล่ ำว โดยในกำรจัดทำเอกสำรที่มีห ลำกหลำย
รูปแบบ และยังมีปัญหำในกำรเก็บข้อมูลและรำยงำนผล งำนวิจัยนี้จึงป็นกำรพัฒนำระบบ ซึ่งออกแบบโดยใช้
ภำษำพีเอชพี และใช้ฐำนข้อมูลมำยเอสคิวแอลในกำรเก็บข้อมูล เบ่งส่วนกำรทำงำนออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนของผู้ดูแลระบบ สำมำรถดำเนินกำรจัดกำรข้อมูลผู้ใช้ระบบ รำยวิชำ และกำหนดรำยวิชำจัดทำ มคอ .
ส่วนของประธำนกลุ่มวิชำ สำมำรถตรวจสอบรำยวิชำที่ได้จัดทำขึ้นและสำมำรถรำยงำนผลในรูปแบบเอกสำร
ได้ และในส่วนของอำจำรย์ซึ่งทำหน้ำที่ในกำรพิมพ์ข้อ มูลตำมรูปแบบฟอร์ม ตำมรูปแบบมคอ. และสำมำรถ
รำยงำนผลเป็นเอกสำรได้จำกผลกำรทดลองที่ได้จำกทั้งสำมกลุ่ม กลุ่มล่ะ 10 คน ประกอบด้วย ผู้ดูแลลระบบ
อำจำรย์ และประธำนกลุ่มรำยวิชำ รวมทั้งสิ้น 30 คน พบว่ำ ผู้ทดลองใช้งำน ประเมินผลประสิทธิภำพของ
ระบบ ภำพรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.86 คิดเป็นร้อยละ 77.15
Phumcharoen (2014) ทำกำรศึกษำ เรื่อง รำยงำนฉบับนี้ได้นำเสนอกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำร
ฐำนข้อมูลด้ำน มคอ. เพื่อพัฒนำระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูลในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ในกำรลดควำม
ซ้ำซ้อน ช่วยให้ให้ง่ำยต่อกำรค้ นหำและกำรจัดเก็บเอกสำรข้อมูลด้ำน มคอ. และหำควำมพึงพอใจของผู้ใช้ต่อ
กำรใช้งำนระบบ
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ เป็นอำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ภำยในคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้กำรเลือกแบบเจำะจง (Purposive Sampling)
เลือกจำกคณะกรรมกำรหลักสูตร อำจำรย์ผู้สอน และเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ของสำขำวิทยำกรคอมพิวเตอร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ผู้วิจัยได้ทำกำรวิเครำะห์ กำรทำงำนของระบบ ออกแบบ และน ำแบบส ำรวจควำมพึงพอใจให้
ผู้เชี่ยวชำญประเมินด้ำนกำรออกแบบในกำรนำเสนอครั้งก่อน และได้ทำกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องด้วย กำร
ออกแบบโครงสร้ำง E-R Diagram, User Interface, เขียนโปรแกรม และดำเนินกำรสำรวจควำมพึงพอใจผู้ใช้
ระบบ พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจรวมรวมอยู่ระดับมำกที่สุด ได้ค่ำเฉลี่ย 4.26 แสดงว่ำระบบมีควำมสำมำรถ
ในกำรรับรองเอกสำรจัดกำร TQF ภำยใน RUS สนับสนุนกำรประกันคุณ ภำพกำรศึกษำ แก้ไขกำรจัดกำร
เอกสำร TQF และพัฒนำหลักสูตรสำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำงเหมำะสม
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Ahmad, M. Mohsen & Wang Hu (2015) ศึกษำเรื่อง กำรใช้ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร
(MIS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพขององค์กร พบว่ำ ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร (MIS) เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ
องค์กรมีควำมส ำคัญ จำกกำรศึกษำงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร (MIS) มีผลต่อ
ประสิทธิภำพขององค์กร ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร (Management Information System - MIS) คือ
กำรให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นไปถูกต้อง รวมถึงกำรส่งข้อมูลในปริมำณมำกจะส่งผลกำรตัดสินใจกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำน นอกจำกนี้ ควำมสำมำรถของระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรสำมำรถนำไปสู่กำรปฏิบัติงำน
เชิงกลยุทธ์ในระดับที่สูงขึ้น ปัจจัยเหล่ำนี้ จะเป็นคุณลักษณะควำมสำมำรถของระบบสำรสนเทศที่มีผลกระทบ
โดยตรงต่อผลกำรดำเนินงำนทำงกำรเงินและกลยุทธ์ขององค์กร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ พั ฒ นำระบบฐำนข้ อ มู ล จั ด เก็ บ เอกสำรเพื่ อ กำรประเมิ น ตำมกรอบมำตรฐำนคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
2. เพื่อประเมินประสิทธิภำพระบบฐำนข้อมูลจัดเก็บเอกสำรเพื่อกำรประเมินตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
สมมุติฐานการวิจัย
ผลกำรประเมิ น ระบบฐำนข้ อ มู ล จั ด เก็ บ เอกสำรเพื่ อ กำรประเมิ น ตำมกรอบมำตรฐำนคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติอยู่ในระดับเหมำะสมมำก
ขอบเขตการศึกษา
1. ศึกษำกำรจัดเก็บเอกสำรปัจจุบัน และระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลจำกงำนหลักสูตร สำนักงำน
คณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
2. จัดเก็บข้อมูล มคอ.1 ถึง มคอ.7 โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access 2007
วิธีการดาเนินการศึกษาวิจัย
ในกำรพั ฒ นำระบบฐำนข้ อ มู ล จั ด เก็ บ เอกสำรเพื่ อ กำรประเมิ น ตำมกรอบมำตรฐำนคุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษำแห่ งชำติ ผู้ วิจั ย ได้ อ อกแบบกำรด ำเนิ น วิจั ย โดยอำศั ย หลั ก ระเบี ย บ โดยมี ขั้ น ตอนในกำร
ดำเนินงำนวิจัย ดังนี้
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1. ศึกษำปัญหำและรวบรวมข้อมูลกำรจัดเก็บข้อมูลเดิมเเละกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของเจ้ำหน้ ำที่ ๆ
ทำหน้ ำที่ จั ด เก็บ ข้อมูล หลั กสู ตรเป็ น เพีย งในรูป แบบเอกสำรของคณะฯ บำงครั้งทำให้ กำรปฏิ บั ติงำนของ
เจ้ ำ หน้ ำที่ เกิ ด ควำมไม่ ส ะดวกไม่ มี ม ำตรฐำน เอกสำรอำจช ำรุด หรือ สู ญ หำยได้ ท ำให้ เกิ ด ปั ญ หำในกำร
ดำเนินงำนจึงทำกำรวิเครำะห์ปัญหำ
2. ศึกษำระบบกำรจัดเก็บข้อมูล พบว่ำไม่มีกำรออกแบบกำรค้นหำข้อมูลของเอกสำรด้วยระบบงำน
คอมพิวเตอร์ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์เเต่มีกำรจัดเก็บเป็นเพียงเอกสำรโดยเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสำรบรรณเป็นผู้จัดทำ
กำรจัดเก็บข้อมูลไม่ดีพอ ทำให้ข้อมูลนั้นไม่ทันสมัยและยำกต่อกำรใช้งำนเมื่อมีควำมต้องกำร
3. ศึ ก ษำระบบกำรจั ด ท ำฐำนข้ อ มู ล จั ด เก็ บ เอกสำรหลั ก สู ต รของฝ่ ำ ยวิ ช ำกำร ส ำนั ก งำนคณบดี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
4. ออกแบบระบบฐำนข้อมูลแล้วทำกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้ใช้ เจ้ำหน้ำที่ สำรบรรณเพื่อเป็น
แนวทำงในกำรพัฒ นำระบบกำรออกแบบระบบสำรสนเทศจัดเก็บเอกสำรหลักสูตร ให้สอดคล้องกับ งำนให้
ปัจจุบัน
5. ศึ ก ษำกำรพั ฒ นำกำรวิ เครำะห์ อ อกแบบระบบเชิ งวั ต ถุ ด้ ว ย UML และกำรประยุ ก ต์ ส ร้ำง UseCase Diagram, Activity Diagram แ ล ะ แ บ บ จ ำล อ งโม เด ล ค ว ำม สั ม พั น ธ์ ระ ห ว่ ำงข้ อ มู ล (Entity
Relationship Modeling)
6. กำรพัฒนำระบบเครื่องมือที่ใช้กำรพัฒนำแบ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ Windows XP
Professionals และ Microsoft Access 2007
7. กำรทดสอบและกำรประเมินผล ใช้วิธีกำรทดสอบแบบแบล็กบอกส์ (Black Box Testing) เพื่อดู
ควำมถูกต้องของกระบวนกำรทำงำนและให้ผู้เชี่ยวชำญประเมิน 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนควำมเหมำะสมในหน้ำที่
กำรทำงำนของโปรแกรม 2) ด้ำนควำมถูกต้องกำรทำงำนของโปรแกรม 3) ด้ำนควำมสะดวก และง่ำยต่อกำร
ใช้งำนโปรแกรม 4) ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรม กำรทำงำนของโปรแกรมจำกผู้เชี่ยวชำญ
จำนวน 5 ท่ ำน ผลที่ ได้จ ำกกำรท ำแบบประเมินจะถูกน ำมำสรุปผลเพื่อ ประเมิน ว่ำระบบที่ ได้พั ฒ นำขึ้น มี
ประสิทธิภำพด้ำนต่ำงๆ อยู่ในระดับใด ทั้งนี้ข้อกำหนดกำรทำงำนของระบบ คือ ผู้เชี่ยวชำญจะต้องทำกำร
ทดสอบระบบระบบสำรสนเทศเพื่ อ กำรจั ด เก็ บ กรอบมำตรฐำนคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษำแห่ งชำติ โ ดยให้
ผู้เชี่ยวชำญทำเครื่องหมำย  ลงในช่องของเเบบประเมิน แล้วทำกำรทดสอบระบบและวิเครำะห์ข้อมูลทำง
สถิติ ผลกำรทดสอบระบบ และสรุปผลกำรประเมินประสิทธิภำพระบบ จำกกำรหำค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) โดยกำหนดเกณฑ์ ดังนี้ (อรรถพล จันทร์สมุดและนรินทร บุญ
พรำหมณ์, 2552)
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9.00 – 10.00
7.00 – 8.99
5.00 – 6.99
3.00 – 4.99
1.00 – 2.99

หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง

โปรแกรมที่พัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดีมำก
โปรแกรมที่พัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดี
โปรแกรมที่พัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับปำนกลำง
โปรแกรมที่พัฒนำต้องปรับปรุงแก้ไข
โปรแกรมที่พัฒนำไม่สำมำรถนำไปใช้งำนได้

การออกแบบระบบ
ผู้วิจัยทำกำรออกแบบระบบฐำนข้อมูลจัดเก็บเอกสำรเพื่อกำรประเมินตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษำแห่ งชำติ โดยให้ ผู้ ดู แลระบบจะสำมำรถจัดกำรระบบฐำนข้อมูล จัดเก็บ เอกสำรเพื่ อกำร
ประเมินตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุ ดมศึกษำแห่งชำติให้กับบุคลำกรของคณะฯ ทุกคนรวมถึงบุคลำกร
ภำยนอกโดยผู้ใช้ระบบสำมำรถเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหำเอกสำร รำยงำนรำยละเอียดของกำรออกแบบระบบ
จะแสดงภำยในแผนภำพ Use-Case Diagram, Activity Diagram และแบบจ ำลองโมเดลควำมสั ม พั น ธ์
ระหว่ำงข้อมูล(Entity Relationship Modeling) ดังในภำพที่ 1 ถึง ภำพที่ 3
ud Primary Use Cases
ระบบสารสนเทศเพื่ อการจัด เก็บกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระด บ
ั อุด มศึกษาแห่งชาติ

ตรวจสอบสิทธ์

ผูใช้
้ ระบบ
ลงทะเบียน มคอ 1- มคอ 7

รายงาน
ผูบริ
้ หาร

ภาพที่ 1 แผนภาพยูสเคสของระบบฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารเพื่อการประเมินตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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ud Activ ity Diagramร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ ก า ร จ ัด เ ก็ บ ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ด ั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า
ผู้ใช้ ระบบ

ระบบ

เริม
่ ต้น

ก ร อ ก ชื่ อ ร ห ัส

ค้ น ห า ข้ อ มู ล

[ไม่พบ]

[พบ]
เ เ ส ด ง เ ม นุ ก า ร ทา ง า น

ล ง ท ะ เ บี ย น ม ค อ 1 - 7

บ ั น ทึ ก ข้ อ มู ล

รา ย ง า น

จบขันตอน
้

ภาพที่ 2 แผนภาพแอคทิวิตี้ไดอะแกรมของระบบฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารเพื่อการประเมินตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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ภาพที่ 3 แบบจาลองโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลของระบบฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารเพื่อการ
ประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
การดาเนินการวิจัย
หลังจำกได้โครงสร้ำงจำกกำรออกแบบระบบผู้วิจัยได้ดำเนินกำรพัฒนำระบบ กำรทำงำนระบบโดยให้
ผู้ดูแลระบบ กำหนดสิทธิ์กำรใช้งำนเพื่อให้ สำมำรถจัดกำรลงทะเบียนข้อมูล มคอ.1 ถึง มคอ.7 รำยกำรต่ำง ๆ
ระบบฐำนข้อมูลจัดเก็บเอกสำรเพื่อกำรประเมินตำมกรอบมำตรฐำนคุณ วุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ รวมถึง
กำรส ำเนำเอกสำรหลั ก สู ต รบั น ทึ ก ให้ เป็ น รูป ของ PDF ไฟล์ ขึ้ น ระบบให้ กั บ บุ คลำกรของคณะฯ บุ ค ลำกร
ภำยนอกโดยผู้ใช้ระบบสำมำรถเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหำเอกสำร รำยงำนได้ รำยละเอียดกำรทำงำนทั้งหมดจะ
แสดงในภำพที่ 4 ถึง ภำพที่ 7
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ภาพที่ 4 หน้าจอการกรอกชื่อและรหัส

ภาพที่ 5 หน้าจอของระบบฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารเพื่อการประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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ภาพที่ 6 หน้าจอการลงทะเบียนเก็บเอกสาร มคอ. 1 ถึง มคอ. 7

ภาพที่ 7 รายงานระบบฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารเพื่อการประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติแยกตามรายปี
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สรุปผลการวิจัย
จำกกำรทดสอบและกำรประเมินผล ใช้วิธีกำรทดสอบแบบแบล็กบอกส์ (Black Box Testing) เพื่อดู
ควำมถูกต้องของกระบวนกำรทำงำนและจำกผู้เชี่ยวชำญจำนวน 5 คน ดังแสดงในตำรำงที่ 1
จำกตำรำงที่ 1 กำรหำประสิทธิภำพของระบบฐำนข้อมูลจัดเก็บเอกสำรเพื่อกำรประเมินตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ จำกผู้เชี่ยวชำญในภำพรวมกำรพัฒนำระบบพบว่ำประสิทธิภำพของ
ระบบอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 7.57 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.62 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ
ด้ำนที่มีประสิทธิภำพสู งสุด คือ ด้ำนควำมเหมำะสมในหน้ำที่กำรทำงำนของโปรแกรมอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 8.53 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 1.04 รองลงมำคือ ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรมอยู่
ในระดั บ ดี ค่ ำเฉลี่ ย เท่ ำกั บ 8.0 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมำตรฐำนเท่ ำกั บ 0.4 ด้ ำนควำมถู ก ต้ อ งในกำรท ำงำนของ
โปรแกรมอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๗.๑๒ ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.45 ด้ำนควำมสะดวกและง่ำย
ต่อกำรใช้งำนของโปรแกรมอยู่ในระดับปำนกลำงค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 6.63 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.58
ตำมลำดับ
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ
รายละเอียด

X

SD

ความหมาย

1.1.ควำมสำมำรถของระบบกำรจัดเก็บข้อมูล

8.8

0.44

ดี

1.2 ควำมสำมำรถในกำรค้นหำข้อมูลเอกสำร

8.6

0.89

ดี

1.3 ควำมสำมำรถในกำรรำยงำนข้อมูลตรงตำมที่ต้องกำร

8.2

1.78

ดี

8.53 1.04

ดี

1. ด้านความเหมาะสมในหน้าที่การทางานของโปรแกรม

รวม
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ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ (ต่อ)
รายละเอียด

X

SD

ความหมาย

2.1 ควำมถูกต้องกำรทำงำนของระบบในภำพรวม

8.2

0.44

ดี

2.2 ควำมถูกต้องในกำรบันทึกข้อมูลลงระบบ

5.2

0.44

ปรับปรุง

2.3 ควำมถูกต้องในกำรประมวลผลข้อมูล

6.6

0.48

ปำนกลำง

2.4 ควำมถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้

7.8

0.44

ดี

2.5 ควำมถูกต้องในกำรแก้ไขข้อมูล

7.8

0.44

ดี

รวม

7.12

0.45

ปานกลาง

3.1 ควำมง่ำยต่อกำรใช้งำน

7.8

0.4

ดี

3.2 ควำมเหมำะสมในกำรออกแบบหน้ำจอในกำรทำงำน

6.8

0.44

ดี

3.3 ควำมสวยงำมของระบบ

5.6

0.89

ปรับปรุง

3.4 รูปแบบตัวอักษรที่เลือกใช้

5.2

0.44

ปรับปรุง

3.5 กำรใช้ภำษำง่ำยต่อกำรใช้งำนตรงตำมวัตถุประสงค์

8.8

0.44

ดี

3.6 ควำมรวดเร็วในกำรประมวลผลข้อมูล

5.6

0.89

ปรับปรุง

6.63

0.58

ปานกลาง

2 .ด้านความถูกต้องในการทางานของโปรแกรม

3. ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานของโปรแกรม

รวม
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ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ (ต่อ)
รายละเอียด

X

SD

ความหมาย

4.1 ควำมเหมำะสมต่อกำรตรวจสอบในกำรป้อนข้อมูลนำเข้ำสู่ระบบ

8.8

0.4

ดี

4.2 กำรป้องกันกำรแก้ไขข้อมูลสอดคล้องกับระบบกำรทำงำน

7.2

0.4

ดี

รวม

8.0

0.4

ดี

สรุปผลการประเมินรวมทั้งหมด

7.57

0.62

ดี

4 .ด้านการรักษาความปลอดภัยของโปรแกรม

อภิปรายผลการศึกษา
ระบบฐำนข้อมูลจัดเก็บเอกสำรเพื่อกำรประเมินตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
เพื่อให้ กำรจั ดเก็บ จั ดเก็บ เอกสำร มคอ. 1 ถึง มคอ. 7 ของสำขำวิช ำจัดกำรข้อมูล อย่ำงมีระบบตลอดจน
รำยงำนสถิ ติ ก รอบมำตรฐำนคุณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุด มศึ ก ษำแห่ งชำติ ท ำผู้ ใช้ งำนสำมำรถจั ด เก็ บ เอกสำรอย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ
ข้อเสนอแนะสาหรับการพัฒนาครั้งต่อไป
1. ควรพัฒนำระบบให้ทำงำนผ่ำนเครือข่ำยเพื่อให้ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำถึงได้
2. ควรมีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล
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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
(3) บทคัดย่อ (abstract) ความยาวไม่เกิน 200 คา ถ้าเป็นบทความภาษาไทย ให้นาเสนอ
บทคัดย่อภาษาอังกฤษก่อน และบทความภาษาอังกฤษ ให้นาเสนอบทคัดย่อภาษาไทยก่อน โดยบทความ
ปริทัศน์และบทความวิชาการอาจไม่ต้องนาเสนอบทคัดย่อ
(4) คาสาคัญ (keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษท้ายบทคัดย่อภาษานั้น 3-5 คา
(5) บทนา (introduction) กล่าวโดยย่อถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ อาจรวมการตรวจ
เอกสาร (review of literature)
(6) วิธีดาเนินการ (methods) กล่าวถึงประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีดาเนินการ เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษา
(7) ผลการศึกษา (results)
(8) สรุปผล และอภิปรายผล (conclusion)
(9) กิตติกรรมประกาศ หรือคาขอบคุณ (acknowledgement) (ถ้ามี)
(10) เอกสารอ้างอิง (references)
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การเขียนเอกสารอ้างอิง
1. การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง ใช้ระบบนาม-ปี (name and year system) การอ้างอิงเอกสาร
ภาษาไทย ใช้ ชื่อต้น ชื่อสกุล และปี (เช่น สมชาย ใจดี (2557) รายงานว่า …) การอ้างอิงเอกสาร
ภาษาอังกฤษใช้ ชื่อสกุล และปี (เช่น Johnson (2014) … ) กรณีเอกสารมีผู้แต่ง 2 คนให้ระบุทั้ง 2 คน
กรณีเอกสารมีผู้แต่ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ให้ระบุชื่อคนแรก และตามด้วยคาว่า และคณะ et al (เช่น สมชาย
ใจดี และคณะ (2557) ; Johnson, et al. (2014))
2. การอ้างอิงในรายการเอกสารอ้างอิง (ตามองค์ประกอบเนื้อหา ข้อ 10) ให้เรียงตามลาดับอักษร
แบบพจนานุกรม ก-ฮ A-Z ไม่ใช้ระบบอ้างอิงตามเลขลาดับ ใช้รูปแบบการเขียนเป็นแบบ APA style
(American Psychology Association) เป็นแนวทาง ตัวเน้นให้ใช้ตัวเข้ม ไม่ใช้ตัวเอนหรือขีดเส้นใต้ การ
อ้างอิงที่เกี่ยวกับจานวนชื่อผู้แต่งดูตัวอย่างในข้อ (1) หนังสือและตารา ในที่นี้นาเสนอตัวอย่างที่พบบ่อย
(1) หนังสือและตารา
ชื่อผู้แต่ง (ระบุหน้าที่เช่น บรรณาธิการ). (ปี). ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์).
เมืองที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
กอ ใจดี. (2557). ไอทีเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
Smith, A.B. (2014). A-Z of IT . 1st ed. New York: McGraw-Hill.
กอ ใจดี (บก.). (ม.ป.ป.). จรรยาบรรณงานไอที. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
Smith, A.B. (Ed.). (n.d.). Morality in IT work. N.P.: n.p.
[ไม่มีข้อมูล ปี (ม.ป.ป. ; n.d.) เมือง (ม.ป.ท.) สานักพิมพ์ (ม.ป.พ.)]
กอ ใจดี และ ขอ ใจงาม (บ.ก.). (2557). ไอทีขั้นสูง. แพร่: ก้าวหน้า.
Smith, A.B. and White, B. (2014). Advanced of IT. Paris: IT Now.
หมายเหตุ กรณีผู้แต่งตั้งแต่ 2-7 คน ในรายชื่อเอกสารอ้างอิงให้ลงข้อมูลให้ครบ
กรณีเกิน 7 คน ให้ละรายการดังตัวอย่าง (ส่วนการอ้างอิงในเนื้อเรื่องให้
ละข้อมูลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป)
Smith, A.B., White, B., Green, L., Blue, A., Brown, D., Pink, H., …
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ตัวพิมพ์เล็ก แต่ถ้าคาดังกล่าวยาว 5 ตัวหรือมากกว่าใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ต้นคา คาย่อใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ ชื่อ
เฉพาะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ต้นคา เช่น Information Technology and Policy of Thailand
(2) คาแรกสุดของชื่อเรื่อง และคาที่เป็นหัวข้อองค์ประกอบของเนื้อหา ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่แก่ต้น
คา เช่น Abstract ; Keywords ; Introduction ; Methods

108

วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560

(3) คาแรกที่ตามหลังหัวข้อคาสาคัญ ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ต้นคา ยกเว้นชื่อเฉพาะ เช่น Keywords:
Information policy, Information retrieval, IT for Thailand Schools Project
(4) ภาษาอังกฤษในเนื้อความ ทั้งในวงเล็บและนอกวงเล็บ ให้ใช้ตัวเล็ก ยกเว้นชื่อย่อ ชื่อ
เฉพาะ เช่น การพัฒนาระบบสืบค้นสารสนเทศ (information retrieval system) ในปัจจุบัน …
การส่งเรื่องตีพิมพ์
ให้ส่งต้นฉบับฉบับพิมพ์ 1 ชุดพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล หรือส่งแฟ้มข้อมูลตามต้นฉบับ โดยส่งถึง
บรรณาธิการวารสาร ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้
บทความทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจและแก้ไขบทความที่เสนอเพื่อการตีพิมพ์
---------------------------------------

109

