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วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเป็นวารสารราย 6 เดือน กำ�หนดออกปีละ 2 ฉบับ ในเดือนมกราคม
และเดือนกรกฎาคมของทุกปี โดยมีการเผยแพร่ออนไลน์ (Journal Online) ในรูปวารสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีการเผยแพร่
ในรูปเล่มสำ�หรับจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีจุดประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่งานวิจัย
และบทความทางวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงสาขาวิชาต่าง ๆ ที่นำ�เอาเทคโนโลยีสารสนเทศไป
ประยุกต์ใช้ และด้านอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ให้แก่องค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารทัว่ ประเทศ
บทความในวารสารทุ ก บทความได้ รั บ การตรวจความถู ก ต้ อ งทางวิ ช าการโดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ข้ อ ความ
และบทความในวารสารเป็ น ข้ อ คิ ด เห็ น ของผู้ เ ขี ย นแต่ ล ะท่ า น มิ ใ ช่ เ ป็ น ความคิ ด เห็ น ของกองบรรณาธิ ก าร และมิ ใ ช่
ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ว า ร ส า ร แ ม่ โ จ้ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม ศู น ย์ เ ท ค โ น โ ล ยี
ส า ร ส น เ ท ศ ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม่ โ จ้ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ไ ม่ ส ง ว น สิ ท ธิ์ คั ด ล อ ก แ ต่ ใ ห้ อ้ า ง อิ ง แ ส ด ง ที่ ม า
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บทบรรณาธิการ
ส วั ส ดี ค รั บ ไ ด้ เ ว ล า ค ร บ ร อ บ 3 ปี แ ล้ ว ว า ร ส า ร แ ม่ โ จ้ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ
นวั ต กรรมฉบั บ นี้ เ ป็ น ปี ที่ 3 ฉบั บ ที่ 2 พบว่ า มี ผู้ ส นใจจากภายนอกส่ ง บทความมาตี พิ ม พ์ ใ นวารสารนี้ ได้ แ ก่ เจ้ า
หน้ า ที่ นั ก วิ ช าการ นั ก วิ จั ย ครู อาจารย์ เป็ น ต้ น มี ผู้ วิ จั ย ได้ นำ � ไปใช้ ป ระโยชน์ อ้ า งอิ ง บทความวิ จั ย จากวารสาร
นี้ วารสารนี้ เ ป็ น แหล่ ง เผยแพร่ ค วามรู้ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ มี คุ ณ ค่ า และทั น สมั ย สามารถนำ � ไปศึ ก ษาและอ้ า งอิ ง ต่ อ ไป
สุดท้ายนีท้ มี บรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมช่วยส่งเสริมสนับสนุน
ให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ผูส้ นใจสามารถ นำ�ความรูค้ วามเข้าใจด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรหรือหน่วยงานที่ตนเองทำ�งานเพื่อก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
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การพัฒนาระบบฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น
Mushroom Learning Center Maejo University via Web Application
สมชาย อารยพิทยา, ปรีชา รัตนัง และ สนิท สิทธิ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Somchai Arayapitaya, Precha Ratanung and Snit Sitti
Information Technology Center, Maejo University
Faculty of Agricultural Production, Maejo University
Department of Computer Science, Faculty of Science, Maejo University
Abstract
Maejo University, recognized leading university agricultural excellence, is to
focus on an agricultural- based development that has many learning center to serve
global community, the vegetable learning resource is the cultivation of commercial
mushroom to survive and get income of Thai farmer who no skill how to process the
best practice of mushroom production for instance high-yielding, high quality, the best
price, and reduce cost to support the KAP (Knowledge Agricultural Park) that agriculture
learning resources to develop body of knowledge in commercial mushroom
production. This research aims to develop knowledge- based and information system
of commercial mushroom production alignment with physical learning center to
develop database and information on website that get benefit, provide high efficient,
and effective access to the database of commercial mushrooms biodiversity added
value of farmers in communities.
Keyword: Database System, Mushroom
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บทคัดย่อ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาทางด้านการเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้าน
พืชผักต่าง ๆ โดยเฉพาะพืช ผักด้านการผลิ ตเห็ ดเศรษฐกิจที่ก่อให้ เกิดรายได้และใช้เป็นอาหารให้
ครัวเรือน เกษตรกรยังขาดความรู้การขั้นตอนวิธีการผลิตเห็ดเศรษฐกิจเพื่อเป็นการสนับสนุน KAP
(Knowledge Agricultural Park) ของมหาวิทยาลัยในด้านพัฒนาแหล่งเรียนรู้การผลิตเห็ด จึงได้มี
แนวคิดในการทาวิจัยและพัฒนาฐานเรียนรู้และระบบสารสนเทศการผลิตเห็ดเศรษฐกิจขึ้นมาควบคู่
กับฐานเรียนรู้จริง โดยมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์สารสนเทศ ให้มีรูปแบบการเข้าถึง
ฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพที่จะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อได้มากขึ้น มีการแสดง
ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ เป็นการเพิ่มมูลค่าของเกษตรกรในชุมชน
ต่าง ๆ ได้
คาสาคัญ: ระบบฐานข้อมูล, ฐานเรียนรู้เห็ดเศรษฐกิจ
บทนา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบั ณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนด้านการผลิตพืชผักและการผลิตเห็ดในระดับ
ปริญญาตรี แต่ละปีการศึกษามีนักศึกษาที่จบปริญญาตรีด้านพืชผักประมาณ 60 คน การเรียนการ
สอนเน้นหนักด้านการปฏิบัติได้จริง โดยมีการเรียนการสอนเรื่องระบบการผลิตพืชผักและการผลิต
เห็ดที่ปลอดภัยจากสารพิษ โดยเฉพาะระบบการผลิตเห็ดในถุงทั้งเห็ดเมืองร้อนและเห็ดเมืองหนาวที่
คานึงถึงระบบการปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสมในการผลิต
การประยุกต์ใช้วัตถุดิ บที่เหลือใช้ทางการเกษตรมาทาการเพาะเห็ดเพื่อเพิ่มมูลค่าและลด
มลภาวะการเกิดหมอกควันที่เกิดจาการเผา นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยต่าง ๆ อาทิเช่น โครงการวิจัยและ
พั ฒ นาเห็ ด ในโรงเรื อ น การวิ จั ย เห็ ด ส าหรั บ เมื อ งร้ อ นและเมื อ งหนาว การวิ จั ย คุ ณ ภาพเห็ ด
พื้นเมือง เป็นต้น ประกอบกับในแต่ละภาคการศึกษา หลักสูตรฯได้เปิดสอนวิชา พส 413 การผลิต
เห็ด ให้แก่นักศึกษาที่สนใจลงทะเบียนเรียนเป็นวิชาเลือก ภาคเรียนละ 50 คน
จากกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการวิจัยแล้ว
ยังเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร ประชาชนทั่วไป รวมทั้งนั กเรียนและนักศึกษาที่เข้ามาฝึกอบรม ศึกษา
และดู ง านเป็ น ประจ า ปี 2558 มี ผู้ เ ข้ า ฝึ ก อบรมระยะสั้ น ในฐานเรี ย นรู้ เ ห็ ด เศรษฐกิ จ จ านวน
87 คน ศึกษาดูงาน จานวน 5,839 คน และเป็นวิทยากรอบรมภายนอก จานวน 245 คน รวม
ทั้งสิ้น 6,171 คน การจัดทาโครงการนี้ขึ้นจะทาให้หลักสูตรฯสามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่สนับสนุน
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในหัวข้อการเป็นเลิศด้านวิชาการการเกษตร (ด้านการ
ผลิตเห็ด) (ปรีชา รัตนัง, (ม.ป.ป.))
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1. วัตถุประสงค์ของการดาเนินการ
เพื่อพัฒนาระบบฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. วิธีดาเนินการ
2.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา ข้อมูลการอบรม สัมมนา ดูงาน
การเป็นวิทยากร งานวิจัย และข้อมูลเกี่ยวกับเห็ดเศรษฐิกิจชนิดต่าง ๆ จากบุคลากรสาขาพืชผัก คณะ
ผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2.2 ทาการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเห็ดเศรษฐกิจ
โดยทาการศึกษา รวบรวมข้อมูล จากแหล่งข้อมูล ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาพืชผัก คณะผลิ ต
กรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ
เห็ดชนิดต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และออกแบบเพื่อหารูปแบบเกี่ยวกับ
สารสนเทศ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยใช้หลักการตามวงจรการพัฒนาระบบ (System
Development Life Circle: SDLC) ท าการออกแบบระบบฐานข้ อ มู ล ให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ
ระบบงานที่จะพัฒนา โดยใช้เครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบฐานข้อมูล เช่น อีอาร์โมเดล (Entity
Relationship Model: ER-Model)
2.3 ทาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศฐานเรียนรู้เห็ดเศรษฐกิจ โดยนา
ระบบที่ได้มาวิเคราะห์และออกแบบมาทาการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบของ Web Application
เพื่อใช้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในการพัฒนาระบบสารสนเทศได้ใช้โปรแกรม Microsoft
Visual Studio 2010 และใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2014 เป็นระบบฐานข้อมูล โดยจะ
แบ่งการทางานออกเป็นส่วนหลัก ๆ ได้ 2 ส่วน ดังนี้
2.5.1 Front End เป็นส่วนที่แสดงผลข้ อมูลที่เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา, ข้อมูลเห็ด
เศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ (ชื่อวิทยาศาสตร์ , ชื่อท้องถิ่น , ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ), วิธีการเพาะเห็ ด
เศรษฐกิจ, ข่าว/บทความเกี่ยวกับเห็ดเศรษฐกิจ และ วิดีโอเกี่ยวกับข้อมูลเห็ดเศรษฐกิจ ให้กับผู้เยี่ยม
ชมเว็บไซต์ทั่ว ๆ ไป
2.5.2 Back End เป็ น ส่ ว นที่ ใ ช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การเนื้ อ หาข้ อ มู ล และโครงสร้ า ง
เว็บไซต์ ซึ่งส่วนนี้ใช้สาหรับผู้ดูแลระบบ (Administrator)
2.4 ทาการติดตั้งระบบในเครื่องแม่ข่ายที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5 ทาการทดสอบระบบโดยมีการนาเข้าข้อมูล ที่ได้ทาการศึกษาและรวบรวมมาเป็นข้อมูล
เบื้องต้นในการทดสอบระบบและการสืบค้นฐานข้อมูล
2.6 ทาการเผยแพร่ ข้อมูล และระบบสารสนเทศผ่ านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแม่โ จ้ และ
ระบบ search engine ของโลก เช่น Google Search
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2.7 ทาการออกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจและวิเคราะห์สรุปผลการประเมิน โดย
ให้ผู้ใช้งานระบบที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น นักศึกษาสาขาพืชผัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทาการประเมินผล
ความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ระบบฐานเรียนรู้เห็ดเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. ขอบเขตของโครงการ
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ท าการศึ ก ษาและพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล โดยศึ ก ษาเฉพาะใน
มหาวิทยาลัย แม่โ จ้ เท่านั้น มีการสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูล โดยมีการนาเข้าข้อมู ล เห็ ด
เศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการทดสอบระบบการสืบค้นฐานข้อมูล โดยทาการติดตั้ง
ระบบใหม่ Upload ไฟล์ เว็บ ต่างๆ พร้อมข้อมูล และรูปภาพเห็ด เศรษฐกิจ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ไปเก็บไว้ที่ Web hosting ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เพื่อเผยแพร่ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตต่อไป
4. ผลการดาเนินงาน
4.1 ด้านการออกแบบระบบการทางาน
การพัฒ นาระบบสารสนเทศในครั้ งนี้ ไ ด้ มีก ารวิเ คราะห์ และออกแบบระบบการ
ทางาน โดยนาเครื่องมือต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการออกแบบระบบ ดังนี้
4.1.1 แผนภูมิบริบทของระบบ (Context Diagram)
แผนภาพกระแสข้อมูลระดับสูงสุด เป็นแผนภาพที่แสดงถึงขอบเขตของ
สารสนเทศนั้น โดยจะเป็นมุมมองระดับสูงว่ามีหน่วยงานใดเกี่ยวข้องบ้างติดต่อกับระบบ โดยมีการรับ
และส่งข้อมูลใดกับระบบ ซึ่งแผนภาพระดับนี้จะยังไม่กล่าวถึง สัญลักษณ์การเก็บข้อมูล (Data Store
Symbol) (นภัทร รัตนนาคินทร์, (2558))

ภาพที่ 2 Context Diagram ระบบฐานเรียนรู้เห็ดเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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4.1.2 แผนภูมิการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram)
แผนภาพกระแสข้อมูล(Data Flow Diagram: DFD) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า แผนภาพการไหลของข้อมูล เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อแสดงการไหลของข้อมูลและการประมวลผล
ต่าง ๆในระบบสัมพันธ์กับแหล่งเก็บข้อมูลที่ใช้เป็นสื่อ ที่ช่วยให้การวิเคราะห์เป็นไปได้โดยง่าย และมี
ความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้วิเคราะห์ระบบเอง หรือระหว่างผู้วิเคราะห์ระบบกับโปรแกรมเมอร์ หรือ
ระหว่างผู้วิเคราะห์ระบบกับผู้ใช้ระบบ (นภัทร รัตนนาคินทร์, (2558))

ภาพที่ 3 แสดงแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 ระบบฐานเรียนรู้เห็ดเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การสืบค้น แสดงผล เริ่มจากผู้ใช้เข้าไปในระบบเพื่อทาการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ
เช่น ความเป็นมาและผลการดาเนินงาน การฝึกอบรม ดูงาน การเป็นวิทยากร หรือ vdo ที่เกี่ยวข้อง
กับเห็ด การค้นหาข้อมูลเห็ด อาทิเช่น ชื่อเห็ดเศรษฐกิจ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อท้องถิ่น รูปภาพของเห็ด
เป็นต้น เมื่อใส่คาค้นหาไปแล้ว ระบบจะทาการค้นหา และแสดงข้อมูล ที่ต้องการ ส่วนการจัดการ
ข้อมูลในส่วนของผู้ดูแลระบบ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทาการเพิ่ม/ลบ/แก้ไข/ค้นหา ข้อมูล การผลิต
เห็ดเศรษฐกิจ เริ่มจากผู้ดูแลระบบ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทาการ Login Name และ Password ของ
ผู้ดูแลระบบ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไป เมื่อระบบทาการตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว ก็จะสามารถเข้าไป
ทาการจัดการข้อมูลที่ต้องการได้
4.2 ด้านการออกแบบระบบฐานข้อมูล
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ขั้นตอนนี้ เป็นการสร้างแบบจาลองของระบบสารสนเทศ โดยทาให้อยู่ในรูปแบบ
ระบบฐานข้อมูล เชิงสั มพันธ์ (Relational database) ที่มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแถวและ
คอลัมน์ในลักษณะตารางสองมิติ ประกอบด้วย แอททริบิวต์ที่แสดงคุณสมบัติของรีเลชั่นหนึ่ ง ๆ
โดยที่ รี เ ลชั่ น ต่ า ง ๆ ได้ ผ่ า นกระบวนการท ารี เ ลชั่ น ให้ เ ป็ น บรรทั ด ฐาน (Normalized) มี ก ารใช้
พจนานุ กรมข้อมูล จะเป็ น ตัว บอกคุณลั กษณะของข้อ มูล ที่ใช้ในองค์ กร และเป็นตัว ส าคัญส าหรับ
นักวิเคราะห์ระบบ ในการพัฒนาระบบ เพราะจะเป็นตัวช่วยให้ทีมงาน และผู้ใช้ระบบทุกคนพูดถึง
ข้อมูลตัวเดียวกัน เมื่อข้อมูลนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่ต่างกัน (ชาคริต กุลไกรศรี, 2556)
แบ่งการออกแบบเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนการจัดเก็บข้อมูลการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ และ
ส่วนจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานระบบ ได้แสดงรายชื่อตาราง คาอธิบาย และประเภทของตารางทั้งหมด ได้
ด้วยตารางที่ 1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 1 รายชื่อตารางในส่วนการจัดเก็บข้อมูลฐานเรียนรู้เห็ดเศรษฐกิจ
ลาดับ
1

ชื่อตาราง
Mashroom_MJU

2
3
4
5
6
7

Mushroom_Science
Mushroom_Local
Mushroom_English
Mushroom_Family
Mushroom_Classify
Mushroom_Vdo

8
9
10

Mushroom_Photo
User_Weboard
Person_Admin

คาอธิบาย
เป็นตารางหลักในการจัดเก็บข้อมูล การ
ผลิตเห็ดเศรษฐกิจ
เป็นตารางข้อมูลชื่อทางวิทยาศาสตร์
เป็นตารางข้อมูลชื่อท้องถิ่น
เป็นตารางข้อมูลชื่อพ้อง
เป็นตารางข้อมูลชื่อสกุล
เป็นตารางข้อมูลประเภทของเห็ด
เป็น ตารางข้อมูล เกี่ยวกับรายการ vdo
ที่เกี่ยวข้องกับเห็ดเศรษฐกิจ
เป็นตารางข้อมูลรูปภาพเห็ดเศรษฐกิจ
เป็นตารางข้อมูลกระดานสนทนา
เป็นตารางข้อมูลผู้ดูแลระบบ

ประเภท
ตารางหลัก
ตารางอ้างอิง
ตารางอ้างอิง
ตารางอ้างอิง
ตารางอ้างอิง
ตารางอ้างอิง
ตารางหลัก
ตารางหลัก
ตารางหลัก
ตารางหลัก

4.3 ด้านการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์
เป็ น การออกแบบส่ ว นต่ อ ประสานกั บ ผู้ ใ ช้ ระหว่ า งผู้ ใ ช้ กั บ คอมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง มี
กระบวนการที่ เ ริ่ ม จากการรวบรวมข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนภู มิ ค วามรู้ ข องนั ก จิ ต วิ ท ยา นั ก
การศึกษา นักออกแบบกราฟิก ช่างเทคนิค ผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษย์วิทยา นักออกแบบสถาปัตยกรรม
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ข้อมูล และนักสังคมศาสตร์ เพื่อมาร่วมกันพัฒนากระบวนการออกแบบพัฒนาส่วนต่อประสานให้ใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (วิชิต เทพประสิทธิ์, 2552)
โดยมีการออกแบบใน 2 ส่วน ดังนี้
4.3.1 การออกแบบหน้าจอหลักของระบบ
4.3.2 การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์
4.3.1 การออกแบบหน้าจอหลักของระบบ
ภาพโลโก้

ชื่อเรื่อง (Title)

เนื้อหา (Content) และภาพกราฟิก

ลิงค์ภายในสาคัญอื่น ๆ

ภาพที่ 4 การออกแบบโครงสร้างหลักของระบบฐานเรียนรู้เห็ดเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4.3.2 การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์

ภาพที่ 5 การออกแบบโครงสร้างเมนูของ
ระบบฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ
ภาพที่ 5 การออกแบบโครงสร้างสร้างเว็บไซต์ระบบฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ

7

วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

4.4 การออกแบบส่วนการแสดงผล
ในการออกแบบส่วนการแสดงผล ผู้วิจัยได้แบ่งการออกแบบออกเป็น 2 ส่วนหลัก
ได้ แ ก่ ส่ ว นแสดงผลหน้ า เว็ บ ไซต์ ห ลั ก (Homepage) และส่ ว นการจั ด การข้ อ มู ล ผู้ ดู แ ลระบบ
(Administrator) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.4.1 ส่วนแสดงผลหน้าเว็บไซต์หลัก (Homepage)
เป็ น ส่ ว นที่ แ สดงข้ อ มู ล หน้ า แรกของเว็ บ ไซต์ ส าหรั บ บุ ค คลทั่ ว ไปที่ ส นใจข้ อ มู ล
เกี่ยวกับฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมา
ของโครงการ การค้นหาข้อมูลเห็ดเศรษฐกิจ การฝึกอบรม/ดูงาน/วิทยากร/รายการวิทยุ/งานวิจัย
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ ข่าว/บทความที่เกี่ยวข้องกับเห็ดเศรษฐกิจ เว็บไซต์ข้อมูลเห็ด
เศรษฐกิจ รายการ vdo ข้อมูลเห็ด และส่วนของผู้ดูแลระบบ เป็นต้น

ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอหลักของระบบฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ภาพที่ 7 แสดงการค้นหาข้อมูลเห็ดเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ภาพที่ 8 แสดงรายละเอียดข้อมูลเห็ดเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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4.4.2 ส่วนการจัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ (Administrator)
หน้าจอสาหรับผู้ดูแลระบบ เป็นหน้าจอสาหรับให้ผู้ที่ดูแลระบบเข้าไปบริหารจัดการ
ข้อมูลเห็ดเศรษฐกิจ โดยใช้รหัสผ่านระบบเดียวกับ e-mail ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ภาพที่ 8 แสดงส่วนการจัดการ ข้อมูลเห็ดเศรษฐกิจ
5. สรุปผล
ระบบฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นโปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้น
เพื่อให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตเห็ดเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดเก็บข้อมูลให้เป็น
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว มีความถูกต้องแม่นยา ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
สรุปผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ได้ดังนี้
1. สามารถที่จะค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเห็ดเศรษฐกิจ ได้สะดวก รวดเร็ว
2. สามารถนาความรู้ ที่ได้จากการดาเนินงานนี้ไปเป็นแนวทางในการศึกษา วิจัย และ
พัฒนาเพิ่มเติมในอนาคตได้
3. โปรแกรมสามารถจัดเก็บข้อมูลประเภทข้อความ, รูปภาพ และเชื่อมโยงไปเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้องได้
4. โปรแกรมสามารถค้นหาข้อมูล เกี่ยวกับ เห็ดเศรษฐกิจ แยกตามประเภทหัวข้อต่าง ๆ
อาทิเช่น ชื่อเห็ดเศรษฐกิจ, ชื่อท้องถิ่น, ชื่อวิทยาศาสตร์ หรือ ประเภทของเห็ด เป็นต้น
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5. โปรแกรมสามารถจั ดการข้อมูล เกี่ยวกับเห็ ดเศรษฐกิจ (เพิ่ม/ลบ/แก้ไข) ได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง

 ผลการประเมินความพึงพอใจ
ได้ น ากระบวนการประเมิ น ที่ เ รี ย กว่ า Affective test or Acceptance Test มา
ประเมินเพื่อหาความพึงพอใจในการใช้งาน คือ
การประเมินเพื่อหาความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์ระบบฐานเรียนรู้การผลิตเห็ด
เศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยให้นักศึกษาสาขาพืชผัก จานวน 45 คน ทาการประเมิน
ตารางที่ 2 ความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ ก ารเว็ บ ไซต์ ร ะบบฐานเรี ย นรู้ ก ารผลิ ต เห็ ด เศรษฐกิ จ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายการ
1. เข้าสู่ Website ได้รวดเร็ว
2. หัวข้อมีความสะดุดตา หาง่าย และ
สวยงาม
3. มีรายละเอียดที่ต้องการครบถ้วน
4. มีคาอธิบายแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจน เข้าใจ
ง่าย
5. การนาเสนอเนื้อหาเป็นระบบ เรียง
ตามลาดับ ขั้นตอน ได้รับความสะดวก
6. ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องและทันสมัย
7. ความเหมาะสมของการจัดหมวดหมู่ใน
การนาเสนอเนื้อหา
ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความ
พึงพอใจ

3.93

0.65

มาก

3.78

0.67

มาก

4.00

0.64

มาก

3.91

0.73

มาก

3.84

0.71

มาก

4.00
3.92

0.71
0.54

มาก
มาก

3.91

0.54

มาก

ค่าเฉลี่ย

ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้เว็บไซต์ พบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.91 ผู้ใช้ระบบให้คะแนนประเมินในระดับมาก ในแต่ละข้อ โดยมีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด ดังนี้ (1) มีรายละเอียดที่ต้องการครบถ้วน และ ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องและทันสมัย (2)
เข้าสู่ Website ได้รวดเร็ว และ (3) ความเหมาะสมของการจัดหมวดหมู่ในการนาเสนอเนื้อหา โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.00 , 3.93 และ 3.92 ตามลาดับ
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6. อภิปรายผลการดาเนินงาน
จากการทดสอบโดยใช้แบบประเมินจากกลุ่มตัวอย่าง ทาให้สามารถสรุปได้ว่า ระบบฐาน
เรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ผู้เขียนได้พัฒนาขึ้นมานี้สามารถทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในระดับมาก และสามารถนาไปใช้งานจริงได้ต่อไป
1. ปัญหา อุปสรรค และข้อจากัดของระบบ
1.1 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการที่นามาจัดเก็บและรวบรวม นามาจาก
หลาย ๆ แหล่งข้อมูล เช่น จากเว็บไซต์หรือแหล่งอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
และต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์โดยผู้ เชี่ยวชาญที่มี
ความรู้ความสามารถในด้านข้อมูลเห็ดเศรษฐกิจ
1.2 ด้านการแสดงผลรูปภาพ หรือ เนื้อหาข้อมูลล่าช้า เนื่องจากความเร็วในการรับส่ง บนอินเทอร์เน็ตของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่เข้ามาใช้บริการระบบไม่เท่ากัน
2. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
2.1 สร้ า งเครื อ ข่ า ยชุ ม ชนด้ า นการผลิ ต เห็ ด เศรษฐกิ จ ระหว่ า งหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การดาเนินงานร่วมกัน
2.2 ควรมีการพัฒนาโปรแกรมให้ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบแพลตฟอร์มมากขึ้น
เช่น ไอแพด (iPad : iOS) , ซัมซุง แกแล๊คซี(่ Samsung Galaxy : Androids)
2.3 ควรมีการพัฒนาโปรแกรมให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น
เช่น การประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยี QR CODE เป็นต้น
2.4 ควรพัฒนาต่อยอดไปสู่ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS : Dicision support
system)
7. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒน
สาราญ) นายปรีชา รัตนัง (นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ คณะผลิตกรรมการเกษตร) ที่ให้
ข้อมูลเพื่อประกอบการดาเนินงานในครั้งนี้
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การพัฒนาหนังสือ 3 มิติ ความเป็นจริงเสริม เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่
The Development of 3D Augmented Reality Book in the New Theory of Agriculture
ศิริพร มิขำ, ธัญญำภรณ์ บุญยัง, มหำชำติ อินทโชติ, แก้วทิพย์ วัฒนะโชติ และ ธีรภัค กำระเกตุ
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ศึกษำ คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
Siriporn Mikum, Thanyaporn Boonyoung, Mahachart Inthachot, Kaewthip Wattanachot
and Teerapak karaked
Major of Computer Education, Faculty of Technical Education,
Rajamangala University of Technology Thanyaburi
บทคัดย่อ
กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนำหนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริงเสริม เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่
(2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ก่อนเรียน และหลังเรียน (3) ศึกษำควำมพึงพอใจของผู้เรียน ที่มี
ต่อหนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริงเสริม เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยคือนักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนสุเหร่ำลำแขก จังหวัดกรุงเทพมหำนคร จำนวน 32 คน ได้มำจำกกำรเลือก
แบบเจำะจง
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) หนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริงเสริม เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่
2) แบบประเมินคุณภำพสื่อ และ 3) แบบประเมินควำมพึงพอใจของนักเรียน
ผลกำรวิจัย พบว่ำ (1) คุณภำพของหนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริงเสริม เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้ำน
สื่ อมัล ติมีเดีย มี ค่ำเฉลี่ ย เท่ ำกับ 4.61 มีคุณ ภำพอยู่ในระดับ ดีมำก (2) ผลกำรเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์
ทำงกำรเรียนพบว่ำ หลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 7.66
และ (3) ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือ 3 มิติ มีค่ำเฉลี่ยรวมเท่ำกับ 4.50 อยู่ใน
ระดับมำกที่สุด
คาสาคัญ: หนังสือ 3 มิต,ิ ควำมเป็นจริงเสริม, เกษตรทฤษฎีใหม่

15

วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

Abstract
The objectives of this research were to (1) develop 3D Augmented Reality (AR) Book
in the New Theory of Agriculture (2) compare learning achievement before and after, and
(3) study the satisfaction of learners toward 3D AR Book in the New Theory of Agriculture.
The samples of this study were 32 students in 4th Primary School students at
Sulrawlumkaeg School in Bangkok. The samples were selected by purposive sampling.
The tools used in this research were: 1) 3D AR Book the New Theory of Agriculture, 2)
media assessment form, and 3) satisfaction assessment form.
The research findings were as follows: ( 1) 3D AR Book in the New Theory of
Agriculture of multimedia quality was very high level ( 4. 61) , ( 2) the comparison of
learning achievement found that after learning higher than before, with an average score
of 7. 66, and ( 3) the results of satisfaction assessment toward 3D AR Book with the
average score of 4.50, which has a very high level of satisfaction.
Key word: 3D Book, Augmented Reality (AR), the New Theory of Agriculture
1. บทนา
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 สังคมโลกมีกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงรวดเร็วตลอดเวลำ กลุ มสำระกำรเรียนรูสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒ นธรรม อธิบำยหลักกำรของ
เศรษฐกิจพอเพียง กำรทำควำมเข้ำใจระบบ และวิธีกำรของเศรษฐกิจพอเพียง สำมำรถบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรในกำรผลิต และกำรบริโภค กำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่จำกั ดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และคุ้มค่ำ
รวมทั้งเข้ำใจหลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อกำรดำรงชีวิตอย่ำงมีดุลยภำพ เข้ำใจระบบสถำบันทำง
เศรษฐกิจต่ำงๆ อธิบำยควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจของคนในชุมชนควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและควำม
จำเป็นของกำรร่วมมือกันทำงเศรษฐกิจในสังคมโลก กำรดำรงชีวิต อยู่อย่ำงมีดุลยภำพ และกำรนำหลัก
เศรษฐกิจ พอเพี ย งไปใชในชี วิต ประจ ำวัน ให้ มี ค วำมอดทน อดกลั้ น ยอมรับ ในควำมแตกต่ำง และมี
คุ ณ ธรรมสำมำรถน ำควำมรู้ ไปปรั บ ใช้ ในกำรด ำเนิ น ชี วิต เป็ น พลเมื อ งดี ข องประเทศชำติ และสั งคม
(หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551)
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฏีใหม่ ของโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ กำรเรียนรู้นั้นผู้เรียนต้องทำควำม
เข้ำใจ และต้องมีจิ น ตนำกำรอยู่ ในหนั งสื อ ลั กษณะกำรจัดกำรเรียนรู้ ของสถำนศึกษำในเรื่องนี้ อำจมี
ข้อจำกัดเกี่ยวกับ สถำนที่ในกำรจัดกำรเรียนรู้ ตำมสภำพำจริง ประกอบกับสื่อกำรเรียนรู้ในลักษณะอื่นๆ ยัง
ไม่สอดคล้องกับกลุ่มเป้ำหมำย
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ด้วยกำรพัฒนำของเทคโนโลยีเป็นแบบลักษณะก้ำวกระโดด ทำให้กำรนำเทคโนโลยีมำสนับสนุนกำร
เรียนรู้ได้อย่ำงน่ำสนใจ กำรนำเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) มำสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ เป็น
มิติใหม่ทำงด้ำนสื่อกำรศึกษำ (กฤตชัย บุญศิวนนท์, 2557). ผู้เรียนมีควำมสนใจใฝ่เรียนรู้ อยำกรู้อยำก
เห็น เรียนรู้สิ่งใหม่ สร้ำงประสบกำรณ์ที่แปลกใหม่ ลดข้อจำกัด (Dunleavy & Dede, 2014; Dunleavy,
M. (2014).) และท ำให้ ผู้ เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในกำรเรี ย นรู้ได้ เพิ่ ม มำกขึ้ น เกิ ด ปฏิ สั ม พั น ธ์ เชื่ อ มโยงเข้ ำ สู่
ห้องเรียน นำเอำประสบกำรณ์เข้ำสู่สถำนกำรณ์จริงที่ผสมผสำนกับสถำนกำรณ์เสมือนจริงได้เรียนรู้เรื่องที่
สอดคล้องกับควำมสำมำรถ ควำมต้องกำรของตนเอง และประสบกำรณ์ได้โดยตรงเกิดกำรเรียนรู้ด้วย
สังคมหรือกำรร่วมกัน
อี ก ทั้ ง ผู้ เรี ย น และผู้ ส อน มี ค วำมพร้ อ มทำงด้ ำ นอุ ป กรณ์ จำกข้ อ มู ล ของศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พบว่ำ กำรใช้แท็บเล็ตพีซี โดยให้ผู้เรียนและผู้สอนมีแท็บเล็ตพีซีเป็นของตนเองอย่ำง
ทั่ ว ถึ ง กำรน ำมำช่ ว ยให้ เกิ ด กำรใช้ ง ำนอย่ ำงมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และช่ ว ยเพิ่ ม แรงจู งใจของผู้ เรีย น และมี
ผลกระทบในทำงบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน สนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยส่งเสริมกำร
ค้นคว้ำ กำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้นอกห้องเรียน รวมทั้งส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียน (โครงกำร
แท็บเล็ตพีซีเพื่อกำรศึกษำไทย, 2556)
กำรพัฒนำจัดกำรเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลนั้น เป็นสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องควรหำวิธีกำร
จัดกำรเรียนรู้ให้เข้ำถึงผู้เรียนให้ได้มำกที่สุด สะดวก และเหมำะสมที่สุด ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงประโยชน์ของนำ
เทคโนโลยี AR มำสนั บ สนุ น กำรจัดกำรเรียนรู้ ในโลกของควำมเป็นจริงเสริม เรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน ทำให้ ผู้เรียนเกิดควำมรู้แล้วควำมเข้ำใจ เกิดจิตนำกำรระหว่ำง
เรียนมำกยิ่งขึ้น และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ นำเสนอองค์ควำมรู้ในรูปแบบของหนังสือ
3 มิ ติ โดยใช้ เทคโนโลยี ค วำมเป็ น จริ งเสริม ผ่ ำนสมำร์ท โฟน หรือ แท็ บ เล็ ต โดยใช้ เนื้ อหำตำมหนั งสื อ
ประกอบกำรเรียนกำรสอน และกำรนำเกษตรทฤษฎีใหม่มำช่วยบูรณำกำรในกำรเรียนกำรสอนควบคู่กั บ
เศรษฐกิ จ พอเพี ยงของทำงโรงเรี ยนสุ เหร่ำล ำแขก อ้ำงอิ งตำมหลั กสู ตรของสถำนศึ กษำ และหลั กสู ตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนำหนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริงเสริม (Augmented Reality Technology-AR) เรื่อง
เกษตรทฤษฎีใหม่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำ และวัฒนธรรม
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ก่อนเรียน และหลังเรียน
2.3 เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อหนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริงเสริม (Augmented
Reality Technology-AR) เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่
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3. วิธีการดาเนินการวิจัย
3.1 ประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง
3.1.1 ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 จำนวน 32 คน
โรงเรียนสุเหร่ำลำแขก
3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 จำนวน 32 คน
โรงเรียนสุเหร่ำลำแขก โดยกำรสุ่มแบบเจำะจง
3.2 เครื่องมือที่ใช้
3.2.1 หนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริงเสริม เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม
ศึกษำศำสนำ และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
3.2.2 แบบประเมินคุณภำพของหนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริงเสริม เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่
คณะผู้จัดทำได้แบ่งกำรประเมินเป็น 2 ด้ำน โดยด้ำนที่ 1 คือ แบบประเมินคุณภำพด้ำนเนื้อหำ ด้ำนที่ 2
คือ แบบประเมินคุณภำพด้ำนสื่อ โดยให้ผู้ประเมินเลือกตอบในช่องแสดงควำมคิดเห็นแบบมำตรำส่วน
ประมำณค่ ำ แบ่ งเป็ น 5 ระดับ ตำมแบบของลิ เคอร์ท (Likert Rating Scale) และก ำหนดเกณฑ์ ก ำร
ยอมรับคุณภำพของสื่อในแต่ละด้ำนจะต้องมีผลกำรประเมินตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
3.2.3 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อกำรใช้หนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริงเสริม เรื่อง เกษตร
ทฤษฎีใหม่ มีลักษณะเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ มีค่ำควำมสอดคล้องระหว่ำง 0.67 ถึง
1.00 ค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 0.90
3.2.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนจำกกำรใช้หนังสือ 3 มิติ ควำมเป็น
จริงเสริม เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำ และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 (ใช้แบบทดสอบของโรงเรียน)
3.3 วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
กำรพัฒนำหนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริงเสริม เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม
ศึกษำศำสนำ และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 โดยมีขั้นตอนกำรสร้ำงตำมรูปแบบ
ADDIE MODEL ดังนี้
3.3.1 ขั้นกำรวิเครำะห์ (Analysis)
1) ศึกษำและวิเครำะห์เนื้อหำ เอกสำร หนังสือ ตำรำ ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยว
ข้องกำรพัฒนำหนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริงเสริม เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ
ศำสนำ และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 วิธีกำรผลิตหนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริง
เสริม รวมถึงวิเครำะห์ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง คัดเลือกเนื้อหำ และเขียนเค้ำโครงร่ำง เนื้อหำสำระทั้งหมด
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ที่ ใช้ ในกำรพั ฒ นำ เกษตรทฤษฎี ใหม่ เรื่ อ ง แนวทำงกำรจั ด กำรที่ ดิ น และน้ ำเพื่ อ กำรเกษตรที่ ยั่ งยื น
นำเสนออำจำรย์ที่ปรึกษำ และผู้เชี่ยวชำญด้ำนเนื้อหำ เพื่อตรวจสอบ
3.3.2 ขั้นกำรออกแบบ (Design)
1) ออกแบบแผนผัง เพื่อให้เห็นโครงสร้ำงในภำพรวมของหนังสือ 3 มิติ ควำม
เป็นจริงเสริม เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งจะแสดงถึงลำดับกำรนำเสนอเนื้อหำของหนังสือ 3 มิติ ในแต่ละ
หน้ำ และกำรแสดงผลเมื่อใช้งำนผ่ำนแอปพลิเคชัน
2) ออกแบบบทดำเนินเรื่อง (Storyboard) เพื่อแสดงให้เห็นภำพรวมของ
รูปแบบกำรนำเสนอเนื้อหำในหนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริงเสริม
3) น ำแผนผั งและบทดำเนิ น เรื่อง เสนออำจำรย์ที่ ป รึก ษำ ผู้ เชี่ ยวชำญด้ ำน
เนื้อหำ และด้ำนสื่อเพื่อตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงแก้ไขตำมคำแนะนำ
3.3.3 ขั้นกำรพัฒนำ (Development)
1) ศึกษำและท ำกำรวำดภำพกรำฟิ ก 2D ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator
CS6 และนำภำพ กรำฟิก 2D ที่ได้มำจัดทำเป็นหนังสือ 3 มิติ ใส่ข้อควำมต่ำงๆลงในหนังสือ และตกแต่งให้
สวยงำมด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
2) ปั้นโมเดลและสร้ำงแอนิเมชัน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Autodesk Maya 2016
3) เตรียมเสียงดนตรี และเสียงบรรยำย ด้วยโปรแกรม Move maker
4) นำภำพกรำฟิก 2D โมเดลแอนิเมชัน 3D และเสียงที่ได้มำพัฒนำเป็นแอป
พลิเคชัน ที่มีลักษณะเป็นเทคโนโลยีควำมเป็นจริงเสริม (AR) ด้วยโปรแกรม Unity ร่วมกับ developer.
vuforia.com และเครื่องมือเสริมที่ใช้ในกำรพัฒนำแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ ได้แก่
Android SDK และทดลองทำกำรติดตั้งแอปพลิชันลงบนสมำร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต
นำเสนออำจำรย์ที่ปรึกษำ และผู้เชี่ยวชำญด้ำนสื่อ เพื่อตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ และ
ปรับปรุงแก้ไขตำมคำแนะนำ
3.3.4 ขั้นกำรนำไปใช้ (Implementation)
1) ทดลองกำรใช้ห นังสื อ 3 มิติ ควำมเป็นจริงเสริม เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่
ด้ ว ยตั ว ผู้ พั ฒ นำก่ อ น รวมทั้ ง ให้ผู ้เ ชี ่ย วชำญ ด้ ำ นเนื้ อ หำและด้ ำ นสื่ อ ทดลองใช้ เพื่ อ ตรวจสอบให้
ข้อเสนอแนะและปรับปรุงแก้ไขตำมคำแนะนำ และนำไปรับกำรประเมินอีกครั้ง
2) ทดลองกำรใช้หนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริงเสริม เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ กับ
นักเรียนกลุ่มทดสอบกลุ่มเล็ก จำนวน 4 คน ก่อนที่จะนำไปใช้จริงเพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องแล้วนำมำ
ปรับปรุงแก้ไข
3) นำหนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริงเสริม เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ ไปใช้จริงกับ
กลุ่มตัวอย่ำง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนสุเหร่ำลำแขก จำนวน 32 คน
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3.3.5 ขั้นประเมินผล (Evaluation)
1) ให้ผู้เชี่ยวชำญด้ำนเนื้อหำ และด้ำนสื่อฯ ประเมินคุณภำพของหนังสือ 3 มิติ
ควำมเป็นจริงเสริม
2) ให้กลุ่มตัวอย่ำงทำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ แบบทดสอบก่อนใช้หนังสือ
3 มิติ ควำมเป็นจริงเสริม และทำแบบทดสอบชุดเดียวกันอีกครั้งหลังจำกได้ใช้หนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริง
เสริม
4. ผลการวิจัย
ผู้วิจัยขอนำเสนอผลกำรวิจัยตำมวัตถุประสงค์วิจัย ดังนี้
4.1 ผลกำรพัฒนำหนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริงเสริม เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยผู้เชี่ยวชำญด้ำนสื่อ
มัลติมีเดีย และด้ำนเนื้อหำ
4.2 ผลกำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ก่อนเรียน และหลังเรียนของกำรพัฒนำหนังสือ 3
มิติ ควำมเป็นจริงเสริม
4.3 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ำงที่มีต่อกำรพัฒนำหนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริง
เสริม
4.1 ผลกำรพั ฒ นำหนั งสื อ 3 มิติ ควำมเป็ นจริงเสริม เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยผู้ เชี่ยวชำญด้ำนสื่ อ
มัลติมีเดีย ดังนี้
ผลกำรประเมิ น คุ ณ ภำพโดยผู้ เชี่ย วชำญด้ ำนสื่ อ มั ล ติ มี เดีย สำมำรถน ำเสนอกำรวิเครำะห์ ก ำร
ประเมินคุณภำพสื่อมัลติมีเดีย โดยผู้เชี่ยวชำญด้ำนสื่อมัลติมีเดีย จำนวน 3 ท่ำน ที่มีต่อกำรพัฒนำหนังสือ
3 มิติ ควำมจริงเสริม ดังตำรำงที่ 1
ตารางที่ 1 ตำรำงแสดงผลกำรประเมินคุณภำพกำรพัฒนำหนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริงเสริม ด้ำนสื่อ
มัลติมีเดีย
รายการประเมิน
1. ด้ำนกำรออกแบบ
2. ด้ำนกำรเคลื่อนไหว
3. ด้ำนเสียง
ภาพรวมการประเมิน
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ค่าเฉลี่ย
4.61
4.56
4.67
4.61

S.D.
0.67
0.58
0.58
0.61

ระดับคุณภาพ
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมาก
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จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ เมื่อพิจำรณำระดับกำรประเมินคุณภำพกำรพัฒนำหนังสือ 3 มิติ ควำมเป็น
จริ งเสริม เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ กลุ่ มสำระกำรเรียนรู้ สั งคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒ นธรรม ส ำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนสุเหร่ำลำแขก ด้ำนสื่อมัลติมีเดีย โดยผู้เชี่ยวชำญด้ำนสื่อมัลติมีเดี ย
จำนวน 3 ท่ำน มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดีมำก คะแนนเฉลี่ยรวม (𝑥𝑥𝑥𝑥) มีค่ำเท่ำกับ 4.61 ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (S.D.) เท่ำกับ .61 เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนของคำถำม พบว่ำ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนสื่อฯ มีควำมคิดเห็น
อยู่ในระดับดีมำก ที่ด้ำนเสียง (𝑥𝑥𝑥𝑥 = 4.67 = , S.D. = 0.58) รองลงมำ คือ ด้ำนกำรออกแบบ (𝑥𝑥𝑥𝑥 = 4.61,
S.D. =0.67) และด้ำนสุดท้ำย คือ ด้ำนกำรเคลื่อนไหว (𝑥𝑥𝑥𝑥 = 4.56, S.D. = 0.58)

ภำพที่ 1 ภำพบรรยำกำศทำกำรทดลอง
4.2 ผลกำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ก่อนเรียน และหลังเรียนของกำรใช้หนังสือ 3 มิติ ควำม
เป็นจริงเสริม
นำเสนอผลกำรวิเครำะห์เพื่อเปรียบเทียบผลสังฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อน และหลังกำรเรียนจำกกำรใช้
หนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริงเสริม ดังตำรำงที่ 2
ตารางที่ 2 ตำรำงกำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อน และหลังเรียน
การทดสอบ

N (คน)

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ก่อนเรียน (Pre-test)

32

4.53

1.81

หลังเรียน (Post-test)
ระดับนัยสำคัญที่ 0.05*

32

7.66

1.21

t

Sig

9.77 .0.00

จำกตำรำงที่ 4-3 พบว่ำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ที่สอนโดยใช้หนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริงเสริม
เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สั งคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒ นธรรม สำหรับนักเรียนชั้น
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ประถมศึกษำปี ที่ 4 โรงเรีย นสุ เหร่ำล ำแขก คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรียนหลังเรียนมีผ ลสั มฤทธิ์
ทำงกำรเรียน (𝑥𝑥𝑥𝑥 = 7.66) สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยก่อนเรียน (𝑥𝑥𝑥𝑥 = 4.53) อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05
4.3 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ำงที่มีต่อกำรใช้หนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริงเสริม เรื่อง
เกษตรทฤษฎีใหม่
นำเสนอผลกำรวิเครำะห์กำรประเมินควำมพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ำงกำรวิจัยกำรพัฒนำหนังสือ 3
มิติ ควำมเป็นจริงเสริม ดังตำรำงที่ 3
ตารางที่ 3 ตำรำงแสดงผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ำง
รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับคุณภาพ

1. สื่อมีควำมน่ำสนใจ
2. สื่อทำให้เข้ำใจเนื้อหำง่ำยขึ้น
3. ควำมเหมำะสมของหนังสือ มิติ 3
4. ควำมเหมำะสมของตัวละคร

4.47
4.50
4.63
4.47

.76
.62
.55
.67

ดี
ดีมำก
ดีมำก
ดี

5. ควำมสวยงำมของหนังสือ มิติ 3
6. ควำมเหมำะสมของตัวอักษร
7. กำรจัดวำงองค์ประกอบของฉำกสวยงำม และเหมำะสม
8. กำรเคลื่อนไหวมีควำมต่อเนื่อง
9. กำรเคลื่อนไหวสอดคล้องกับเสียง
10. เสียงบรรยำยชัดเจน
11. เสียงประกอบ และเสียงเอฟเฟคเหมำะสม

4.72
4.59
4.56
4.25
4.63
4.34
4.31

.58
.56
.56
.76
.61
.75
.69

ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดี
ดีมำก
ดี
ดี

12. ภำษำที่ใช้เข้ำใจง่ำย

4.53

.67

ดีมำก

4.50

.30

ดีมาก

รวม

จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ เมื่อพิจำรณำระดับควำมพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ำงที่มีต่อกำรใช้หนังสือ 3 มิติ
ควำมเป็น จริงเสริม เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒ นธรรม
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนสุเหร่ำลำแขก มีควำมพึงพอใจภำพรวม อยู่ในระดั บดีมำก
คะแนนเฉลี่ยรวม (𝑥𝑥𝑥𝑥) มีค่ำเท่ำกับ 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) เท่ำกับ .30 และกำรพิจำรณำเป็น
รำยข้อ ระดับควำมพึงพอใจที่มำกที่สุด คือ ควำมสวยงำมของหนังสือ 3 มิติ อยู่ในระดับดีมำก คะแนน
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เฉลี่ยรวม (𝑥𝑥𝑥𝑥) มีค่ำเท่ำกับ 4.72 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) เท่ำกับ .58 รองลงมำ คือ ควำมเหมำะสม
ของหนั งสือ 3 มิติ อยู่ในระดับ ดีมำก คะแนนเฉลี่ยรวม (𝑥𝑥𝑥𝑥 ) มีค่ำเท่ำกับ 4.63 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
(S.D.) เท่ำกับ .55 และอันดับสุดท้ำย คือ กำรเคลื่อนไหวมีควำมต่อเนื่อง อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ยรวม
(𝑥𝑥𝑥𝑥) มีค่ำเท่ำกับ 4.25 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) เท่ำกับ .76
5. สรุปและอภิปรายผล
กำรพัฒนำหนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริงเสริม เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม
ศึก ษำศำสนำและวัฒ นธรรมส ำหรั บ นั กเรีย นชั้น ประถมศึ กษำปี ที่ 4 ได้ผ ลด ำเนิ น งำนดังรำยละเอีย ด
ดังต่อไปนี้
ผลกำรพัฒนำหนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริงเสริม เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ พบว่ำ หนังสือ 3 มิติ ที่
พัฒนำขึ้นมี โดยมีผลกำรประเมินคุณภำพจำกผู้เชี่ยวชำญ 2 ด้ำน คือ ด้ำนเนื้อหำ และด้ำนสื่อมัลติมีเดีย มี
คุณภำพอยู่ในระดับดีมำก ทั้ง 2 ด้ำน ซึ่งกำรพัฒนำหนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริงเสริม เรื่องเกษตรทฤษฎี
ใหม่นั้น ผู้วิจัยได้ใช้แนวทำงกำรพัฒนำของ ADDIE Model ซึ่งเป็นขั้นตอนครอบคลุม ถูกต้อง ประกอบกับ
ผู้วิจัยได้ทำกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ควำมต้องกำรของผู้เรียน และผู้สอน ทำให้ผู้วิจัยได้พัฒนำหนังสือ 3 มิติ
ควำมเป็นจริงเสริม เรื่องเกษตรทฤษฎี ใหม่ ที่สำมำรถนำไปใช้สนับสนุนกำรเรียนรู้ในเรื่อง เกษตรทฤษฎี
ใหม่ ได้อย่ำงเหมำะสม ซึ่งสอดคล้องกลับงำนวิจัยของ จันทกำรต์ สถำพรวจนำ, สกลธ์ ม่วงสุ่น (2557 :
บทคัดย่อ)
ผลกำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนและหลังของผู้เรียน พบว่ำ ผลกำรเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนและหลังของผู้เรียนที่ใช้หนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริงเสริม เรื่องเกษตรทฤษฎี
ใหม่ ที่ พั ฒ นำขึ้ น พบว่ ำผลสั ม ฤทธิ์ ห ลั งเรี ย นสู งกว่ ำก่ อ นเรีย นอย่ ำงมี นั ย ส ำคั ญ ทำงสถิ ติ ที่ ระดั บ .05
เนื่ องจำก ทั้งนี้ อำจเป็น เพรำะผู้ วิจัยได้ออกแบบเนื้อหำแต่ล ะส่วนของหนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริง ได้
ชัดเจนโดยมี สีสัน ภำพประกอบในลักษณะ Pop-Up สร้ำงน่ำสนใจ เพลิดเพลิน เกิดควำมเข้ำใจได้ง่ำย ใน
กำรเรี ยน แสดงให้ เห็ น ว่ำ ผู้เรีย นที่เรีย นด้วยหนังสื อ 3 มิติ ควำมเป็นจริงเสริม เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่
เทคโนโลยี AR ทำให้เกิดควำมน่ำสนใจ อำนวยควำมสะดวก ดังใน Bressler, D. M., & Bodzin, A. M.
(2013) มี ค วำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจในเนื้ อ หำมำกยิ่ งขึ้ น จึ งสอดคล้ อ งกั บ งำนวิ จั ย ของ นงครำญ ศรีส ะอำด
สรัญญำ เชื้อทอง และสุรพล บุญลือ (2557)
ผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อหนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริงเสริม เรื่องเกษตรทฤษฎี
ใหม่ที่พัฒนำขึ้น พบว่ำ ควำมพึงพอใจเฉลี่ยรวมของนักเรียนของนักเรียนมีค่ำอยู่ในระดับมำก (𝑥𝑥𝑥𝑥) = 4.50,
S.D. = .30) ทั้งนี้เนื่องจำกหนังสือ 3 มิติ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลของผู้เรียน ในมุมมองต่ำงๆ ควำมชอบ
ควำมสนุก เพลินเพลิด เพื่อนำมำเป็นข้อมูลในกำรพัฒนำหนังสือ 3 มิติ ที่สำมำรถเข้ำถึงผู้เรียนให้ได้มำก
ที่สุด เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ให้มำกที่สุดด้วยเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับ (ธันยำ นวลละออง, 2557) ให้ข้อมูล
ว่ำ เป็นส่วนส่งเสริมกำรเรียนรู้กับผู้เรียนที่เหมำะสมกับยุคสมัย
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6. ขอเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในกำรนำผลกำรวิจัยไปใช้
1) ควรใช้ห นั งสื อ 3 มิติ ควำมเป็น จริงเสริม ควบคู่กับ แอปพลิ เคชัน Kaset3D และแอน
ดรอยด์เวอร์ชั่น 4.0 ขึ้นไป
2) ควรใช้ภำพของหนังสือที่มีคุณภำพสูง และไม่ควรเป็นกระดำษมัน
3) ควรส่องให้กล้องโทรศัพท์อยู่ในมำร์คเกอร์ตลอดเวลำ
ข้อเสนอแนะในกำรรวิจัยไปใช้ครั้งต่อไป
1) พัฒนำสื่อควำมเป็นจริงเสริม ทำกำรทดสอบควำมคงทนในกำรจดจำ
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การออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง
Prototype Design of Chicken Farming System by Using the Internet of Things
ณัฐพล ธนเชวงสกุล, ธีระพงษ์ ฤทธิ์มาก, ปรีชา โคตะพัฒน์
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
Nattaphol Thanachawengsakul Terapong Redmak and Preecha Khotaphat
Software Engineering Major, Faculty of Information Technology,
North Bangkok University
Abstract
The purposes of prototype design of chicken farming system by using the
internet of things were as follows: 1) to prototype design a chicken farming system
by using the internet of things, and 2) to evaluate prototype design a chicken farming
system by using the internet of things. In this study, fifteen experts in Information and
Communication Technology, Industrial Technology as well as farmers raising chicken
for egg production were selected as a sample group ( purposive sampling) . The
following tools used in this research included 1) analyze forms the prototype design,
2) evaluation opinion form for prototype design, and 3) evaluation decency form for
prototype design of chicken farming system by using the internet of things while
mean and standard deviation were used for data analysis.
The findings of the research suggested that 1) the prototype design consists
of three parts is 1.1) external design of the prototype is open system, 1.2) internal
design of the prototype consists of five modules including animal feeding control
module, light control module, temperature control module, electric mosquito trap
control module and radio control module, and 1.3) control design of the prototype
using the signal to control the logic signal. And 2) overview of evaluation opinion by
those experts indicated that the prototype design was at good level with the mean
score of 4. 45 and standard deviation of 0. 68. and overview of evaluation decency
prototype design was at very good level with the mean score of 4.65 and standard
deviation of 0.56.
Keywords : Prototype Design ; Chicken Farming System ; Internet of Things
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุป ระสงค์เพื่อ 1) ออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง และ 2) ประเมินผลการออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และด้านเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ จานวน 15 คน ใช้การ
เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบวิเคราะห์การออกแบบตัวต้นแบบ 2) แบบ
ประเมินความคิดเห็นของผลการออกแบบตัวต้นแบบ และ 3) แบบประเมินความเหมาะสมของผลการ
ออกแบบตัวต้นแบบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า 1) ออกแบบตัวต้นแบบ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1.1) ผลการออกแบบ
ภายนอกของตัวต้นแบบมีลักษณะเป็นโรงเรือนระบบเปิด 1.2) ผลการออกแบบภายในของตัวต้นแบบ
ประกอบด้วย 5 โมดูล คือ โมดูลควบคุมการให้อาหารสัตว์ โมดูลควบคุมแสงสว่าง โมดูลควบคุมเครื่อง
ไล่ยุงไฟฟ้า โมดูล ควบคุมอุณ หภูมิ และโมดูลควบคุมวิทยุ และ 1.3) ผลการออกแบบส่วนควบคุม
อุปกรณ์ภายในของตัวต้นแบบโดยใช้สัญญาณในการควบคุมการทางานด้วยสัญญาณลอจิก และ 2)
ผลการประเมิ น ความคิ ด เห็ น ของการออกแบบตั ว ต้ น แบบ ภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ดี มี ค่ า เฉลี่ ย
( X ) รวมเท่ากับ 4.45 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รวมเท่ากับ 0.67 และผลการประเมิน ความ
เหมาะสมของการออกแบบตัวต้นแบบ ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย ( X ) รวมเท่ากับ 4.65
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รวมเท่ากับ 0.56
คำสำคัญ : การออกแบบตัวต้นแบบ, ระบบฟาร์มเลี้ยงไก่, เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง
1. บทนา
หากย้ อนหลั งไปในอดีต ประเทศไทยได้มีการปรับ โมเดลเศรษฐกิจอยู่ห ลายครั้ง เริ่มจาก
ประเทศไทย 1.0 ที่เน้นภาคการเกษตรไปสู่ประเทศไทย 2.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และก้าวเข้าสู่
ประเทศไทย 3.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งในโมเดลนี้ประเทศไทยต้องเผชิญกับกับดักความเหลื่อม
ล้าของความมั่งคั่ง และกับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา จึงมีการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อก้าว
ข้ า มไปสู่ ป ระเทศไทย 4.0 ที่ มุ่ ง เน้ น เศรษฐกิ จ ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยนวั ต กรรม หรื อ Value-Based
Economy (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2559)
ไก่ไข่เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพราะไข่ไก่เป็นที่นิยม
บริโภคทั่วไปและเป็นที่ต้องการของตลาด สามารถนาไปแปรรูปหรือจัดทาเป็นผลิตภัณฑ์ทาอาหาร
ประเภทต่ าง ๆ ได้ ม ากมายและสามารถสร้างรายได้ ให้ กั บ เกษตรกรได้ เป็ น อย่ า งดี (กองโนบาย
เทคโนโลยี เพื่ อ การเกษตรและเกษตรกรรมยั่ งยื น , 2555) ดั งปรากฏในรายงานภาวะเศรษฐกิ จ
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การเกษตรไตรมาสที่ 1 ปีพ.ศ. 2559 และแนวโน้มปีพ.ศ. 2559 ของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(2559: 1-18) พบว่า ปีพ.ศ. 2559 สาขาปศุสัตว์จะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 1.5-2.5 โดยปริมาณการ
ผลิตไก่เนื้อ ไข่ไก่ สุกร น้านมดิบ และโคเนื้อ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีระบบการเลี้ยงและการ
จัดการฟาร์มไก่เนื้ อ ไก่ไข่ และสุ กร ที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งมีการดูแลและป้องกันโรคระบาดอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ความต้องการสินค้าปศุสัตว์ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะความต้องการของ
ตลาดต่างประเทศที่มีความเชื่ อมั่นในมาตรฐานการผลิ ตและคุณ ภาพสิ นค้าปศุสั ตว์ของไทย ทั้งนี้
ปัญหาของการเลี้ยงไก่ ไข่แบบปล่อยรวมกันเป็นฝูง พบว่า อันตราการสูญเสียลูกไก่จนถึงไก่สาวอยู่ที่
2.14% และอัตราการสูยเสียลูกไก่จนถึงไก่ปลดอยู่ที่ 8.74% ซึ่งจะพบอัตราการสูญเสียมากในช่วง
กลางของระยะกาลังไข่ (ธนพัฒน์ สุระนรากุล , 2555) โดยสามารถนาเทคโนโลยีมาช่วยแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ดังปรากฏในงานวิจัยของจิราวรรณ เลิศคุณลักษณ์
(2553) และหทัยชนก มากมิ่งจวน (2554) พบว่า การน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่ว ยในการผลิตจะ
สามารถเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพให้ผลตอบแทนที่คุ้ม ค่า ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและ
ช่วยลดปัญหาด้านแรงงาน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2559) ได้มีการจัดทาแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม พบว่า ความท้าทายจากพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัลจะเกิดการใช้ระบบอัจฉริยะ
(Smart Everything) มากขึ้น เรื่อย ๆ ส่งผลให้ มิติด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยมุ่งไปสู่ศูนย์กลาง
การค้าและการลงทุนดิจิทัล ภาคการเกษตรทั่วประเทศตั้งแต่ขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็กจะมีการ
ปรับ เปลี่ยนรูปแบบสู่การทาการเกษตรแบบอัจฉริยะ (Smart Agriculture) ด้วยการนาเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล และวิ ท ยาศาสตร์ ในสาขาที่ เกี่ ย วข้ อ ง มาใช้ เพื่ อ พั ฒ นาการเกษตรด้ ว ยการจั ด ท าทะเบี ย น
เกษตรกรรายแปลง การทาระบบจัดการและแลกเปลี่ยนความรู้ทางการเกษตร การบริห ารจัดการ
พื้น ที่เพาะปลูกและฟาร์ม การบริหารจัดการระบบน้าและการใช้น้า การวางแผนการผลิต การทา
ระบบบัญชี การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบขนส่งและโลจิสติกส์ ไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้
มาตรฐาน และการทาการตลาด เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สาร ระยะ พ.ศ.2554-2560 ของประเทศไทย (ICT2020) จั ด ท าโดยกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (2554) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ที่มุ่งเน้นการพัฒ นาและประยุกต์ใช้
ICT เพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ งของภาคการผลิ ต ให้ ส ามารถพึ่ งตนเองและแข่ งขั น ได้ ในระดั บ โลก
โดยเฉพาะภาคการเกษตร ภาคบริ การ และเศรษฐกิ จสร้างสรรค์ เพื่ อ เพิ่ มสั ดส่ ว นภาคบริก ารใน
โครงสร้างเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งได้มีการเสนอกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการผลิต และเพิ่ม
ศักยภาพของสินค้าเกษตรโดยการสร้างนวัตกรรม กล่าวคือ ส่งเสริมการใช้ระบบอัตโนมัติ และเกษตร
อิเล็กทรอนิกส์ (Agritronics) ในกระบวนการผลิต ที่สามารถทางานร่วมกับระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์
(Sensor Network) เช่ น ระบบควบคุ ม การให้ น้ า ระบบควบคุ ม โรงเรื อ น เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ การจั ด
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สภาพแวดล้อมอันประกอบไปด้วยสรรพสิ่งที่สามารถสื่อสารและเชื่อมต่อกันได้ผ่านโพรโทคอลการ
สื่อสารทั้งแบบใช้สายและไร้สาย ด้วยวิธีการระบุตัวตน รับรู้บริบทของสภาพแวดล้อม มีปฏิสัมพันธ์
โต้ตอบและทางานร่วมกันได้ ส่งผลให้ความสามารถในการสื่ อสารของสรรพสิ่งนี้จะนาไปสู่นวัตกรรม
และบริการใหม่อีกมากมายภายใต้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง หรือ Internet of Things
(IoT) (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2559)
จากแนวนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็น Thailand 4.0 รวมถึงการประกอบอาชีพ
ทางเลือกเพื่อเป็นรายได้ด้วยการเลี้ยงไก่ไข่ ตลอดจนความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สาร ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ มี แ นวคิ ด ในการออกแบบตั ว ต้ น แบบระบบฟาร์ ม เลี้ ย งไก่ โ ดยใช้ เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง สาหรับเป็นโมเดลในการบูรณาการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
กับการประกอบอาชีพตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคมต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง
2.2 เพื่อประเมินผลการออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
เพื่อทุกสรรพสิ่ง
3. วิธีดาเนินการ
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร จานวน 5 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน 5 ท่าน และกลุ่มเกษตรกรผู้
เลี้ ย งไก่ ไ ข่ จ านวน 5 ท่ า น รวมทั้ ง หมด 15 ท่ า น ด้ ว ยวิ ธี ก ารเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น คือ ตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง
ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินการออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง
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3.3 วิธีการดาเนินการวิจัย
การออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง
กาหนดขั้นตอนในการดาเนินการออกเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุก
สรรพสิ่ ง ด้ ว ยการวิ เคราะห์ ตั ว ต้ น แบบจากการศึ ก ษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ประกอบด้วย การวิเคราะห์วิธีการเลี้ยงไก่ไข่ การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคสาหรับการเลี้ยงไก่ไข่
การวิเคราะห์ เทคโนโลยีอิน เทอร์เพื่อทุกสรรพสิ่ง การวิเคราะห์ ฮาร์ดแวร์สาหรับพัฒ นาเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง และการวิเคราะห์ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เพื่อ
ทุกสรรพสิ่ง แล้วนาเสนอเป็นแผนภาพประกอบความเรียง
ระยะที่ 2 การประเมิ นผลการออกแบบตัว ต้น แบบระบบฟาร์ ม เลี้ ยงไก่โดยใช้ เทคโนโลยี
อิ น เทอร์ เน็ ต เพื่ อ ทุ ก สรรพสิ่ ง โดยผู้ เชี่ ย วชาญ แบ่ ง เป็ น 3 ด้ า น ประกอบด้ ว ย ด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ รวมทั้งหมด
15 ท่าน
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) แบบวิเคราะห์ ก ารออกแบบตัว ต้ น แบบระบบฟาร์ม เลี้ ย งไก่ โดยใช้เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง
2) แบบประเมินความคิดเห็นของผลการออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดย
ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating
Scales) จานวน 3 ข้อ ประกอบด้วย ผลการออกแบบภายนอก ผลการออกแบบภายใน และผลการ
ออกแบบส่วนควบคุมอุปกรณ์ภายในของตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
เพื่อทุกสรรพสิ่ง
3) แบบประเมินความเหมาะสมของผลการออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่
โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
(Rating Scales) จานวน 2 ข้อ ประกอบด้วย ความเหมาะสมของผลการออกแบบตัวต้นแบบระบบ
ฟาร์มเลี้ย งไก่โดยใช้เทคโนโลยีอิ น เทอร์เน็ตเพื่ อทุกสรรพสิ่ ง และความเหมาะสมในการน าผลการ
ออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่งไปใช้จริง
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ใช้เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยเลขคณิต ดังนี้ (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538)
4.50-5.00 หมายถึง ความคิดเห็นและความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก
3.50-4.49 หมายถึง ความคิดเห็นและความเหมาะสมคุณภาพอยู่ในระดับดี
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2.50-3.49 หมายถึง ความคิดเห็นและความเหมาะสมคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง
1.50-2.49 หมายถึง ความคิดเห็นและความเหมาะสมคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้
1.00-1.49 หมายถึง ความคิดเห็นและความเหมาะสมคุณภาพอยู่ในระดับปรับปรุง
4. ผลการศึกษา
การออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ตามลาดับ ดังนี้
ระยะที่ 1 ผลการออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุก
สรรพสิ่ง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1.1 ผลการออกแบบภายนอกของตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง มีลักษณะเป็นโรงเรือนระบบเปิด โครงสร้างประกอบด้วยผนังด้านข้างทั้ง
4 มุม ก่อด้วยอิฐสูงประมาณ 50-60 เซนติเมตร เปิดช่องลมด้วยตาข่ายเพื่อให้เกิดการไหลเวียนของ
อากาศทั่วทั้งโรงเรือน และหลังคาโรงเรือนทาด้วยแผ่นสังกะสีภายใต้หลังคามุงด้วยฉนวนใยแก้วกัน
ความร้อน

ภาพที่ 1 ผลการออกแบบภายนอกของตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่
1.2 ผลการออกแบบภายในของตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง ประกอบด้วย 5 โมดูล คือ
1.2.1 โมดูลควบคุมการให้อาหารสัตว์
มีลั กษณะเป็นตู้ ส าหรับใส่ อาหารไก่ ควบคุมการให้ อาหารแบบอัตโนมัติ ที่
เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่าน
บริ ก ารคลาวด์ แ พลตฟอร์ ม ที่ มี ชื่ อ ว่ า NETPIE ส าหรั บ ให้ บ ริ ก ารเชื่ อ มต่ อ สื่ อ สารในรู ป แบบของ
อินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง (IoT) ที่พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC) โดยควบคุมการให้อาหารด้วยอุปกรณ์ Servo Metal Gear รุ่น MG995 ทีผ่ ู้พัฒนาตั้งค่าการ
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ทางานแบบดิจิทัล เมื่อมีไฟตามค่าสถานะจึงทางานด้วยการหมุนตามองศาระยะเวลา 2 วินาทีต่ออัตรา
ไหลของอาหารอยู่ที่ 1.6 กิโลกรัม ลงในถังอาหารไก่ทาด้วยเอสล่อนหรือพลาสติก เป็นแบบถังแขวนมี
ขนาดเดียวเป็นมาตรฐาน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 นิ้ว มีเส้นรอบวงประมาณ 50 นิ้ว

ภาพที่ 2 ผลการออกแบบภายในของโมดูลควบคุมการให้อาหารสัตว์
1.2.2 โมดูลควบคุมแสงสว่าง
มีลักษณะเป็นหลอดไฟแบบแขวนควบคุมแสงสว่างอัตโนมัติที่เชื่อมต่อเข้ากับ
อุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยรีเลย์ควบคุม
การท างาน โดยการตั้ งค่ าดิ จิ ทั ล เหมื อ นกั บ โมดู ล ควบคุ ม การให้ อาหารสั ตว์ ผ่ านอุ ป กรณ์ Aduino
ESP8266 ซึ่งจะให้แสงสว่างประมาณ 16-17 ชั่วโมง/วัน โดยเปิดไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างเวลา 18.0020.00 น. จากนั้นจึงปิดไฟ และเปิดอีกครั้งในช่วงเวลา 04.30-06.30 น. เพื่อปลุกให้ไก่ตื่น

ภาพที่ 3 ผลการออกแบบภายในของโมดูลควบคุมแสงสว่าง
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1.2.3 โมดูลควบคุมเครื่องไล่ยุงไฟฟ้า
มีลักษณะเป็นโคมไฟแบบแขวนควบคุมการไล่ยุงอัตโนมัติที่เชื่อมต่อเข้ากับ
อุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยรีเลย์ควบคุม
การทางาน โดยการตั้งค่าดิจิทัลสาหรับการควบคุมผ่านอุปกรณ์ Aduino ESP8266 เพื่อป้องกันการเกิด
โรคฝี ดาษไก่ (Fowl Pox) และโรคมาลาเรียในสั ตว์ปี ก (Plasmodium Gallinaceum) โดยมียุงเป็ น
พาหนะที่จะนาเชื้อโรคไประบาดในไก่

ภาพที่ 4 ผลการออกแบบภายในของโมดูลควบคุมเครื่องไล่ยุงไฟฟ้า
1.2.4 โมดูลควบคุมอุณหภูมิ
มี ลั ก ษณ ะเป็ น เซนเซอร์ ส าหรั บ วั ด อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น สั ม พั ท ธ์
(Temperature & Relative Humidity Sensor) รุ่น DHT22 ที่ คอยตรวจวัดอุ ณ หภู มิ และความชื้ น
หากอุ ณ หภู มิ ภ ายในโรงเรื อนสู งขึ้น สามารถสั่ งการให้ เปิ ด พั ดลมระบายความร้อนแบบอัตโนมั ติ ที่
เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
1.2.5 โมดูลควบคุมวิทยุ
มีลักษณะเป็นเครื่องเล่นวิทยุควบคุมการเสียงเพลงเพื่อป้องกันไม่ให้ไก่ตกใจ
ง่ายจากสภาพแวดล้อมรอบโรงเรือน ทางานได้อัตโนมัติด้วยการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยรีเลย์ควบคุมการทางาน โดยการตั้งค่า
ดิจิทัลสาหรับการควบคุมผ่านอุปกรณ์ Aduino ESP8266
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ภาพที่ 5 ผลการออกแบบภายในของโมดูลควบคุมอุณหภูมิและควบคุมวิทยุ
1.3 ผลการออกแบบส่วนควบคุมอุปกรณ์ภายในของตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่
โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ ตเพื่ อทุ กสรรพสิ่ง ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ คือ 1) Servo Metal Gear
สาหรับควบการเปิด-ปิดระบบให้อาหารภายในฟาร์ม 2) Sensor รุ่น DHT22 สาหรับวัดอุณหภูมิและ
ความชื้น 3) WIFI Module ESP8266 ของ Aduino ส าหรับเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ รับและส่ งค่า
สถานะต่าง ๆ ให้ผู้ใช้งาน และ 4) Relay 8 Channel 12V สาหรับควบคุมการทางานของระบบไฟฟ้า
DC และ AC โดยใช้สัญญาณในการควบคุมการทางานด้วยสัญญาณลอจิก (Logic)

ภาพที่ 6 ผลการออกแบบส่วนควบคุมอุปกรณ์โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง
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ระยะที่ 2 ผลการประเมินผลการออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง ประกอบด้วย
2.1 ผลการประเมินความคิดเห็นของผลการออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่
โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความคิดเห็นของผลการออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง
ระดับความคิดเห็น
S.D.
X
4.38
0.77

แปล

4.62

0.65

ดีมาก

2.2 โมดูลควบคุมแสงสว่าง

4.54

0.52

ดีมาก

2.3 โมดูลควบคุมเครื่องไล่ยุงไฟฟ้า

4.31

0.75

ดี

2.4 โมดูลควบคุมอุณหภูมิ

4.31

0.85

ดี

2.5 โมดูลควบคุมวิทยุ

4.38

0.65

ดี

3. ผลการออกแบบส่ วนควบคุ ม อุ ป กรณ์ ภ ายในของตั วต้ น แบบ
ระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง

4.62

0.51

ดีมาก

ค่าเฉลี่ยรวม

4.45

0.67

ดี

ประเด็นการประเมิน
1. ผลการออกแบบภายนอกของตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดย
ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง
2. ผลการออกแบบภายในของตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง ประกอบด้วย
2.1 โมดูลควบคุมการให้อาหารสัตว์

ดี

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมิน ความคิดเห็น ของผลการออกแบบตัวต้นแบบระบบ
ฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี
( X = 4.45, S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผลการออกแบบภายในของตัวต้นแบบใน
ส่วนของโมดูล ควบคุมการให้ อาหารสั ตว์ และผลการออกแบบส่วนควบคุมอุป กรณ์ ภ ายในของตัว
ต้นแบบ อยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.62, S.D. = 0.51, 0.65) รองลงมาอันดับที่ 2 คือ ผลการออกแบบ
ภายในของตัวต้นแบบในส่วนของโมดูลควบคุมแสงสว่าง อยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.54, S.D. = 0.52)
และรองลงมาอันดับที่ 3 คือ ผลการออกแบบภายนอกของตัวต้นแบบและผลการออกแบบภายในของ
ตัวต้นแบบในส่วนของโมดูลควบคุมวิทยุ อยู่ในระดับดี ( X = 4.38, S.D. = 0.77, 0.65) ตามลาดับ
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2.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของผลการออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยง
ไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง
ตารางที่ 2 การประเมินความเหมาะสมของผลการออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง
ประเด็นการประเมิน
1. ความเหมาะสมของผลการออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยง
ไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง
2. ความเหมาะสมของผลการออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยง
ไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่งไปใช้งานจริง
ค่าเฉลี่ยรวม

ระดับความเหมาะสม
S.D.
แปล
X
4.62
0.51
ดีมาก
4.69

0.63

ดีมาก

4.65

0.56

ดีมาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการประเมิน ความเหมาะสมของผลการออกแบบตัวต้นแบบระบบ
ฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี
มาก ( X = 4.65, S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความเหมาะสมของผลการออกแบบ
ตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่งไปใช้งานจริง อยู่ในระดับ
ดีมาก ( X = 4.69, S.D. = 0.63) และความเหมาะสมของผลการออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์ม
เลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง อยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.62, S.D. = 0.51)
ตามลาดับ
5. สรุปผลและอภิปรายผล
ผลการประเมิ น ความคิ ด เห็ น ของผลการออกแบบตั ว ต้ น แบบระบบฟาร์ ม เลี้ ย งไก่ โดยใช้
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ( X = 4.45, S.D. =
0.67) และผลการประเมินความเหมาะสมของผลการออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.65,
S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ค่าของข้อมูลมีความกระจายน้อย (น้อย
กว่า 1.00) แสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญให้ความคิดเห็นสอดคล้องและคะแนนการประเมินอยู่ในกลุ่ม
เดียวกัน ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการออกแบบระบบต้ นแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมกับโมดูลการ
ใช้งานทั้ง 5 โมดูล ได้แก่ โมดูลควบคุมการให้อาหารสัตว์ โมดูลควบคุมแสงสว่าง โมดูลควบคุมเครื่อง
ไล่ยุงไฟฟ้า โมดูลควบคุมอุณหภูมิ และโมดูลควบคุมวิทยุ ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และ
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การวิเคราะห์วิธีการเลี้ยงไก่ไข่ การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค
สาหรับการเลี้ยงไก่ไข่ การวิเคราะห์เทคโนโลยีอินเทอร์เพื่อทุกสรรพสิ่ง การวิเคราะห์ฮาร์ดแวร์สาหรับ
พั ฒ นาเทคโนโลยี อิ น เทอร์ เน็ ต เพื่ อ ทุ ก สรรพสิ่ ง และการวิ เคราะห์ ซ อฟต์ แ วร์ ที่ ใช้ ในการพั ฒ นา
เทคโนโลยีอินเทอร์เพื่อทุกสรรพสิ่ง โดยสอดคล้องกับแนวคิดของกรมปศุสัตว์ (2554) ดังนี้
5.1 การออกแบบโรงเรือน ลักษณะการจัดสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ให้ถูกแบบ แข็งแรง ทนทาน
และสามารถใช้เลี้ยงไก่ได้นานหลายปี ซึ่งจะต้องมีลักษณะ คือ 1) ป้องกันแสงแดด ลม และฝันได้ดี 2) มี
ความแข็งแรง ทนทาน ป้องกันศัตรูของไก่ไข่ต่าง ๆ ได้ เช่น นก หนู แมว สุนัข เป็นต้น 3) รักษาความ
สะอาดได้ง่าย 4) ควรห่างจากชุมชนพอสมควร และไม่ควรอยู่ทางต้นลมของบ้าน เพราะกลิ่นมูลไก่จะไป
รบกวนได้ 5) ควรเป็นแบบที่สร้างง่าย ราคาถูก ใช้วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น และ 6) หากมีโรงเรื อนไก่ไข่
หลายหลัง ไม่ควรสร้างให้เป็นเรือนแฝด ควรเว้นระยะห่างของแต่ละโรงเรือนไม่น้อยกว่า 10 เมตร เพื่อให้
มีการระบายอากาศ ความชื้นได้ดี และช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรค สอดคล้องกับแนวคิดของ
ธนพัฒน์ สุระนรากุล (2555) ที่มีการเลือกใช้วัสดุต่าง ๆ ในท้องถิ่นมาใช้ ให้เกิดประโยชน์ในการสร้าง
โรงเรือนอย่างยั่งยืน โดยแม่ไก่มีศักยภาพการให้ผลผลิตไม่แตกต่างกับโรงเรือนประเภทอื่น รวมถึงการใช้
ต้นทุนในการจัดสร้างที่ต่า สะดวก ง่ายต่อการจัดการ และเกษตรกรสามารถอยู่แบบพึ่งพาตนเองได้
5.2 โมดูล ควบคุมการให้ อาหารสั ตว์ เป็น ส่ วนของการให้ อาหารและน้าแบบอัตโนมัติผ่ าน
บริ การคลาวด์ แพลตฟอร์ ม ที่ มี ชื่ อ ว่ า NETPIE กั บ อุ ป กรณ์ Servo Metal Gear รุ่ น MG995 โดยใช้
แนวคิดของสานักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร (2558) ประกอบด้วย 1) ไก่ไข่ที่อายุ 5 เดือนขึ้นไป ต้องการ
น้าประมาณ 0.5 ลิตรต่อวัน ต่อตัว หากขาดน้าในช่วงกาลังให้ไข่เพียง 3-4 ชั่วโมง จะทาให้ไข่ฟองเล็ก
น้าที่ใช้ควรเป็นน้าสะอาด ไม่มีเชื้อโรคปนเปื้ อนโดยใช้ไคโตซาน มิกซ์ฟีด วิตามินละลายน้าในกระบอก
หรือถังให้ไก่กิน โดยอัตรา 0.5 ซี ซีต่อน้า 1 ลิตร เพื่อป้องกันเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับน้าและจะช่วยให้
กระตุ้นการกินอาหารของไก่ไข่ และ 2) อาหารไก่ไข่ในช่วงเริ่มให้ไข่ ประกอบด้วย เปอร์เซ็นต์โปรตีน
ประมาณ 13-15% ซึ่งมีทั้งอาหารป่น อาหารอัดเม็ด หัวอาหารสาหรับผสมเอง ความต้องการอาหาร
ของไก่อายุ 5 เดือนขึ้นไปควรให้อาหาร 150-200 กรัมต่อตัว หรือ 2 ขีดแล้วค่อย ๆ เพิ่มขึ้นทีละน้อยจะ
ช่วยไก่ไข่ให้ไข่อย่างสม่าเสมอ
5.3 โมดูลควบคุมแสงสว่าง ผ่านอุปกรณ์ Aduino ESP8266 ควบคุมแสงสว่างแบบอัตมัติเมื่อ
ไก่มีอายุ 6-22 สั ป ดาห์ จะควบคุมการให้ แสงสัป ดาห์ ล ะ ½-1 ชั่วโมง จนครบ 4 ชั่ว โมง รวมแสง
ธรรมชาติอีก 12 ชั่วโมงต่อวัน รวมทั้งหมดเป็น 16 ชั่วโมงจึงจะเพียงพอต่อความต้องการ เพื่อที่จะให้
ได้ผลผลิตสูง หรืออายุการให้ไข่นานและจะใช้แสงเช่นนี้ไปจนกว่าไก่จะหมดไข่ สอดคล้องกับแนวคิดของ
สานักส่งเสริมการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ซีพีเอฟ (2553) มีการกาหนดโปรแกรมการให้แสงในไก่รุ่น
โดยแบ่งเป็นช่วงชั้นอายุของไก่ ชั่วโมงแสงต่อวัน ช่วงระยะเวลา และความเข้มของแสงมีหน่วยเป็นลักซ์
ทั้งนี้ สาหรับลู กไก่ที่มีอายุ 1-14 วัน ควรให้ แสงสว่างที่มีความเข้มแสงสู งประกอบกับชั่วโมงแสง 22
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ชั่วโมง จะช่วยกระตุ้นให้ลูกไก่ได้รับอาหารมากที่สุด เพื่อการเจริญเติบโตสูงสุ ดหลังจากนั้นจึงค่อย ๆ
ปรับลดความเข้มแสง และชั่วโมงแสงลงมาตามลาดับ
5.4 โมดูลควบคุมเครื่องไล่ยุงไฟฟ้า ผ่านอุปกรณ์ Aduino ESP8266 ทางานแบบอัตโนมัติเพื่อ
ดักจับและป้องกันยุงที่อาจเป็นพาหะในการแพร่เชื้อไวรัสในไก่ อาทิ 1) โรคฝีดาษ เกิดจากเชื้อไวรัสที่
ติดต่อกันโดยเข้าทางบาดแผล และมียุงเป็นพาหนะที่จะนาเชื้อโรคไประบาดในไก่ตัวอื่น ๆ และ 2) โรค
มาลาเรียสัตว์ปีก โดยไก่ที่ได้รับเชื้อไวรัสนี้จะมีอาการหงอย ซึม ขนหยอง ขนร่วง ไม่กินอาหาร เลือดจาง
ขาไม่มีแรง นอนหมอบ คอตก ขี้เขียว ไข่ลด บางครั้งอ้าปากหายใจ หรืออาจเป็นอัมพาต ถ้าไก่ไม่ได้รับ
การรักษามักพบการตายหลังจากไก่มีอาการขี้เขียว 3-4 วัน (สานักงานปศุสัตว์ เขต 1, 2556 และ
สัณห์ ภัทรพิพัฒน์โภค, 2559)
5.5 โมดู ล ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ด้ ว ยเซนเซอร์ ส าหรั บ วั ด อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น สั ม พั ท ธ์
(Temperature & Relative Humidity Sensor) รุ่ น DHT22 ซึ่ งอุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น ที่ เหมาะสม
ภายในโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่อยู่ประมาณ 50-80% โดยถ้าความชื้นในอากาศต่า การระบายความร้อนออก
จากตัวไก่จะระบายออกได้ดี ซึ่งประเทศไทยมักจะประสบกับปัญหาเรื่องความชื้นในฤดูฝน ดังนั้น จึงทา
การออกแบบด้วยการติดตั้งพัดลมระบายอากาศสาหรับระบายความร้อนภายในโรงเรือน สอดคล้องกับ
แนวคิดของบุษกร พรระวี (2546) กล่าวถึง การระบายอากาศภายในโรงเรือนระบบปิด (Evaporative
Cooling System) จะต้องอาศัยการทางานของพัดลมเป็นหลัก โดยจะทาหน้าที่ในการดูดอากาศที่เย็น
เข้าไปทดแทนความร้อนที่อยู่ภายในโรงเรือน และสุธรรม ดิสวัสดิ์ (2544) กล่าวถึง การควบคุมอุณหภูมิ
ภายในโรงเรือนควรให้อยู่ประมาณ 28 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพันธ์ภายในโรงเรือนอยู่ที่ 75-85%
เพื่อให้ไก่อยู่อย่างสบายและสามารถป้องกันเชื้อโรคได้
5.6 โมดูลควบคุมวิทยุ ผ่านอุปกรณ์ Aduino ESP8266 ซึ่งการเปิดวิทยุสามารถป้องกันไม่ให้
ไก่ไข่ตกใจง่ายจากรถยนต์ที่วิ่งผ่านหรืออยู่ในเขตชุมชนที่มีเสียงดัง และลดความเครียดลงได้ อีกทั้ง ยัง
สามารถลดอัตราการตายในช่วงฟ้าร้อง ฟ้าผ่าลงได้ แต่ต้องเปิดวิทยุในช่วงไก่รุ่นเพื่อฝึกให้คุ้นเคยให้แก่
ไก่ไข่ (ธนพัฒน์ สุระนรากุล, 2555)
5.7 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง เป็นเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์และเครื่องมือ
ต่าง ๆ ที่มีการติดตั้ง IP Address ทาให้สามารถติดต่อสื่อสารกันผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้ง
แบบมีสายและแบบไร้สาย โดยการควบคุมและสั่งการผ่านทางระบบตรวจจับ (Sensors) สอดคล้องกับ
แนวคิ ด ของประภาพร กุ ล ลิ้ ม รั ต น์ ชั ย (2559) พบว่ า การน าเทคโนโลยี ดั ง กล่ า วมาใช้ ง านใน
ชีวิตประจาวันจะสามารถอานวยความสะดวกกับงานด้านต่าง ๆ มากขึ้น อาทิ ระบบบ้านอัจฉริยะ
วิทยาการด้านการแพทย์ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และระบบฟาร์มอัจฉริยะ เป็นต้น ซึ่งการนา
เทคโนโลยีนี้มาใช้ภายในฟาร์มเลี้ยงไก่สามารถเชื่อมโยงโมดูลการทางานทั้ง 5 โมดูลเข้าด้วยกัน โดยมี
การสั่ งการรู ปแบบปฏิสัมพั นธ์ผ่ านทางคลาวด์เทคโนโลยี ท าให้ เกษตรกรสามารถเลี้ ยงไก่ไข่ได้อย่าง
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สะดวกสะบาย สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (2559) ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคการเกษตรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบสู่การทา
การเกษตรแบบอัจฉริยะ (Smart Agriculture) ด้วยการนาเทคโนโลยีดิจิทัลและวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อ
พัฒนาการเกษตร และกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ.2554-2560 ของ
ประเทศไทย (ICT2020) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
ภาคการผลิต ให้สามารถพึ่งตนเองและแข่งขันได้ในระดับโลก โดยเฉพาะภาคการเกษตร ภาคบริการ
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มสัดส่วนภาคบริการในโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรวม
อย่างไรก็ตาม หากมีการนาตัวต้นแบบดังกล่าวที่ออกแบบขึ้นไปใช้งานจริง ควรมีการศึกษา
ด้ านอุ ป กรณ์ ฮาร์ ดแวร์ ในการพั ฒ นาและติ ดตั้ ง ด้ านประสิ ท ธิ ภ าพและความปลอดภั ยผ่ านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้านพลังงานสารองที่ใช้ภายในโรงเรือน รวมถึงแพลตฟอร์มที่ใช้สาหรับพัฒนา
ซอฟต์แวร์ให้สามารถเชื่อมต่อและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งาน ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ในการใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ที่สนับสนุนและส่งเสริม
การจัดทาวิจัยในครั้งนี้ รวมถึงขอขอบคุณสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ที่สนับสนุ นงบประมาณในการพัฒนาระบบงานนี้
จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (NSC 2017) ประเภทหัวข้อ
พิเศษ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสาหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) และ
ขอขอบคุณเจ้าของบทความวิชาการ บทความวิจัย เอกสาร ตารา รวมถึงแหล่งสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้
กล่าวไว้ในเอกสารอ้างอิงทุกท่าน ที่ได้ให้ ศึกษาและนาข้อมูลมาอ้างอิง เพราะผลงานของท่านทาให้
บทความวิจัยเรื่องนี้ เกิดความสมบูรณ์ในด้านของเนื้อหาและสาเร็จไปได้ด้วยดี
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การพัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีวิดีโอสตรีมมิ่งมีเดีย
Development Online Training Course based on
Video Streaming Media Technology
พนิดา พุฒเขียว พิมพ์พิมล นนท์เสนา และ ชเนตตี พิมพ์สวรรค์
Panida Putkiaw1, Pimpimon Nonsena2 and Chanettee Pimsawan3
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
Faculty of Information Technology, Rajabhat Mahasarakham University
Abstract
This research aims to develop Streaming Media of Training Courses, to find
out quality of Streaming Media of Training Courses and to find out user’ satisfaction
on Streaming Media of Training Courses. The sample used in the study consisted of
30 fourth–year students in the Faculty of Information Technology at Rajabhat
Mahasarakham University. Three types of the instruments used in the study were
Streaming Media of Training Courses ; 2 set of questionnaires about quality
assessment the Streaming Media of Training Courses and about user satisfaction. The
statistics used for analyzing the collected data were mean and standard deviation.
The results of the study were as follows 1) The Streaming Media of Training
Courses had an appropriate quality also. 2) The experts had evaluated the Streaming
Media of Training Courses’s quality assessment at highest level ( x ) = 4.89, (SD) =
0. 28 and 3) The user show in satisfaction with the Streaming Media of Training
Courses at highest level ( x ) = 4.91, (SD) = 0.16.
In conchesion, the developed Streaming Media of Training Courses was
appropriately efficient and effective. Therefore, instructors should be supported to
implement the Streaming Media of Training Courses as mentioned in organization of
learning and teaching for potentiality learners in the future.
Keyword: Streaming Media, Training Courses
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บทคัดย่อ
การวิจั ยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒ นาหลั กสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย 2) เพื่อหา
คุณภาพของหลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย 3) เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อหลักสูตรอบรม
แบบสตรีมมิ่งมีเดีย จากกลุ่มผู้ใช้ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน 30
คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้ แก่ การพัฒ นาหลักสู ตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย แบบประเมิ น
คุณภาพของหลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย และแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานหลักสูตร
อบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย และการหาค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่ า 1) ได้ระบบหลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย ที่มีคุณภาพ
2) ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดียที่พัฒ นาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ โดย
ภาพรวมของระบบอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.28
และ 3) ผลการประเมิ นความพึ งพอใจของผู้ ใช้งานที่มีต่อหลั กสู ตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมี เดีย โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.16 สรุปได้ว่า
หลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม ดังนั้นควร
สนับสนุนผู้สอนในการนาไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนต่อไป
คำสำคัญ: สตรีมมิ่งมีเดีย, หลักสูตรอบรม
บทนา
จากความก้าวหน้าและความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีการพัฒนา
ไปเป็นอันมากในยุคปัจจุบัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการจัดการศึกษา
จะเป็นวิธีการที่ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีรูปแบบที่หลากหลาย ช่วยลดความเหลื่อมล้าของ
โอกาสทางการศึ ก ษา สร้ า งความเท่ า เที ย มทางสั งคม และเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึ กษาในรู ป แบบต่ างๆ สามารถเพิ่ ม ศั กยภาพในการเรีย นรู้ด้ ว ยตนเอง ด้ว ยความส าคั ญ ของ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารและเหตุ ผ ลดั งกล่ าวข้างต้ น ส่ งผลให้ ก ารเรียนรู้ในปั จจุบั น
แตกต่างจากอดีต แหล่งเรียนรู้จึงไม่ได้อยู่เฉพาะในโรงเรียนเท่านั้นแต่จะอยู่ที่ World Knowledge ครู
จะต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนเป็น ผู้แนะนาตลอดเวลา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตัวเอง จากการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) มากขึ้น ทาให้สถาบันการศึกษาหลายแห่งล้วนให้
ความสาคัญในการนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอน และเกิด
การพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นกลไกสาคัญที่ส่งเสริมให้เกิดการ
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เรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลา และตามอัธยาศัย
อันก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ภิรมย์ พาบุ , 2548) การเรียนแบบออนไลน์เป็นการนาเทคโนโลยี
ทางด้ า นมั ล ติ มี เดี ย มาช่ ว ยในการน าเสนอข้ อ มู ล เช่ น การน าเสนอข้ อ ความ ภาพ เสี ย งหรื อ
ภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตหรือสื่อทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ทาให้ผู้เรียนได้รับ
ข้อมูล ความรู้ ข่าวสารอย่างกว้างขวาง จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว ผู้ วิ จั ย ได้ เล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของการเรี ย นการสอนออนไลน์
ซึ่งสามารถสนับสนุนนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษา เป็นการเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้และ
สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงมีแนวคิดและความสนใจที่จะนาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมา
ออกแบบและพัฒนาเป็นหลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดียเกี่ยวกับความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้ น
ขึ้น ซึ่ง Streaming Technology เป็นการบริการรูปแบบหนึ่ง ที่ใช้หลักการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
เป็นเทคโนโลยีในการสื่อสารภาพและเสียง โดยที่ไม่ต้องทาการดาวน์โหลด แต่สามารถที่จะรับชมได้
ทันทีขณะที่ดาวน์โหลด การนาคุณสมบัติของบทเรียนที่เป็นวีดิโอมาพัฒ นาเพราะเป็ นสื่อที่สามารถ
มองเห็นภาพและได้ยินเสียงในเวลาเดียวกัน สื่อวิดีโอจึงเป็นสื่อที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่าย
และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นโครงงานนี้จึงพัฒนาขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อพัฒนาเป็นสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนและสื่อในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ในรูปแบบของ
วีดิโอผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยจะอยู่ในลักษณะของ Web Application ให้กับนักศึกษา
หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้นอกเหนือจากบทเรียนหรือเนื้อหาใน
ห้ อ งเรี ย น ได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา โดยการใช้ บ ริ ก ารนั้ น สามารถท าได้ โดยการเรี ย กดู วีดิ โอการสอนใน
หลักสูตรต่างๆ ได้ตามความสนใจของตนเอง อีกทั้งยังสามารถย้อนกลับเพื่อรับชมในจุดที่ยังไม่เข้าใจ
ได้แบบไม่จากัดจานวนครั้ง ทาให้ การทบทวนความรู้ของนักศึกษาเป็นไปได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น
นับเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คื อ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 4 สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน 128 คน
กลุ่ มตัว อย่ าง คือ นั กศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีส ารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน 30 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีอยู่ 3 ชนิด ได้แก่
2.1 หลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย
2.2 แบบประเมินคุณภาพของหลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย
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2.3 แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานหลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย
3. วิธีดาเนินการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาหลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย ซึ่งมี
ขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
3.1 กาหนดปัญหา จากการวิเคราะห์ขอบเขตของปัญหาเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า
ปัญหาการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากอาจารย์ผู้สอนอย่างเดียว ซึ่งการเรียนการสอนดังกล่าว
นั้ น มี ขีด จ ากัด และมั กจะจบลงภายในคาบเรีย นหรือ ภายในระยะเวลาหนึ่ งเท่ านั้ น หากนั ก ศึกษา
ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน หรือต้องการเรียนหรือ
ทบทวนเนื้ อหานั้ น ใหม่ ก็ ไม่ ส ามารถท าได้ โดยสะดวก หลั ก สู ต รอบรมแบบสตรีม มิ่ งมีเดี ย จึ งเป็ น
ทางเลือกหนึ่งสาหรับการแก้ปัญหาดังกล่าว เพื่อประโยชน์สุงสุดทีจ่ ะได้รับจากการศึกษา
3.2 การวิเคราะห์ระบบ เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับการออกแบบผังรายละเอียดการ
ดาเนินงานต่างๆ ในระบบ โดยใช้การวิเคราะห์แบบ UML ซึง่ จะแสดงภาพรวมการทางาน ดังนี้

ภาพที่ 1 User case Diagram ของระบบ
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3.3 การออกแบบระบบ ในขั้นตอนการออกแบบระบบ ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่ได้ จาก
การวิเคราะห์ระบบมาออกแบบพจนานุกรมข้อมูล และออกแบบหน้าจอในแต่ละ Module ที่ใช้ในการ
ติดต่อกับผู้ใช้งานในแต่ละส่วน ดังนี้
1) การออกแบบพจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary)
ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้ดูแลระบบ
ลาดับ
ชื่อฟิลล์
ประเภทข้อมูล
1 id
INT
2 name
VARCHAR
3 username
VARCHAR
4 password
TEXT
5 email
VARCHAR

รายละเอียด
รหัสผู้ใช้งาน
ชื่อจริง
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
อีเมล์

คีย์
PK

รายละเอียด

คีย์

ตารางที่ 2 ข้อมูลสมาชิก
ลาดับ

1
2
3
4
5
6

ชื่อฟิลล์

id
name
username
password
email
img

ประเภทข้อมูล

INT
VARCHAR
VARCHAR
TEXT
VARCHAR
TEXT

รหัสผู้ใช้งาน
ชื่อสมาชิก
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
อีเมล์
รูปประจาตัว

PK

ตารางที่ 3 ข้อมูลแสดงความคิดเห็น
ลาดับ

1
2
3
4
5

ชื่อฟิลล์

id
iduser
comment
date
idcourse

ประเภทข้อมูล

INT
INT
TEXT
DATE
INT

รายละเอียด

รหัสความคิดเห็น
รหัสผู้ใช้งาน
ความคิดเห็น
เขียนเมื่อ
รหัสหลักสูตร

คีย์

PK
FK

FK
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ตารางที่ 4 หมวดหมู่ของหลักสูตร
ลาดับ

1
2

ชื่อฟิลล์

id
name

ประเภทข้อมูล

INT
VARCHAR

รายละเอียด

รหัสหมวดหมู่
ชื่อหมวดหมู่

คีย์

PK
FK

ตารางที่ 5 รายละเอียดหลักสูตร
ลาดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

46

ชื่อฟิลล์

id
name
detail
img
codehtml
catalog
tag
catalog2
catalog3
catalog4
catalog5
date
view
status

ประเภทข้อมูล

INT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
INT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
DATE
INT
(ENUM ("0","1"))

รายละเอียด

รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
รายละเอียด
รูปหน้าปกหลักสูตร
โค้ดวิดีโอ
หมวดหมู่
แท็ก
หมวดหมู่ 2
หมวดหมู่ 3
หมวดหมู่ 4
หมวดหมู่ 5
สร้างเมื่อ
ผู้เข้าชม
ประเภทหลักสูตร

คีย์

PK
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2) การออกแบบหน้าจอการใช้งาน (User Interface)

1เมนู

2

หลัก
ของ
3
เว็บไซ
ต์

ความพึงพอใจการใช้งานหลักสูตร

4

5

ภาพที่ 2 แสดงหน้าแรกของหลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย
จากภาพที่ 2 หมายเลข 1 คือส่วนแสดงเมนูหลักของเว็บไซต์ หมายเลข 2 คือส่วนแสดง
เมนูการค้นหาหลักสูตร หมายเลข 3 คือส่วนแสดงโลโก้ของเว็บไซต์ คือหมายเลข 4 คือส่วนแสดง
หลักสูตรที่เพิ่มล่าสุด และหมายเลข 5 คือส่วนแสดงเมนูหลักสูตร
3.4 การพัฒนาระบบ ในการพัฒนาหลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย ครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้
ฐานข้อมูล MySQL ในการเก็บข้อมูล โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาคือ Netbeans, Sublime ภาษาที่
ใช้ในการพัฒนา คือ ภาษา PHP และเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบคือ Bootstrap 3 ผู้วิจัยได้พัฒนา
และทาการปรับแก้ระบบเป็นระยะๆ จากนั้นนาระบบที่พัฒนาจนสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วทดสอบโดย
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ทาการปรับแก้ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่ง จนระบบมีความ
สมบูรณ์มากที่สุดและพร้อมต่อการใช้งาน
3.5 การติดตั้งและดาเนินการใช้ระบบ ในขั้นตอนการติดตั้งและดาเนินการใช้ระบบ
ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้ 1) จัดทาคู่มือประกอบการใช้ระบบงาน 2) นาระบบงานที่สมบูรณ์แล้ว ติดตั้ง
ให้พร้อมใช้งานได้จริง และ 3) นาระบบงานที่ติดตั้งแล้ว ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
3.6 สรุป และวิเคราะห์ผลการวิจัย
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ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาหลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย

ภาพที่ 3 หน้าแรกหลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย

48

วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

ภาพที่ 4 แสดงรายละเอียดแต่ละหมวดหมู่
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ภาพที่ 5 แสดงรายละเอียดหลักสูตรของผู้ใช้งานทั่วไป
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ภาพที่ 6 แสดงรายละเอียดหลักสูตรของสมาชิก
2. ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย
ผลการประเมินคุณ ภาพของหลั กสู ตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย โดยผู้ เชี่ยวชาญ ภาพรวม
พบว่ า อยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก (x̅ = 4.89, S.D. = 0.28) เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า นพบว่ า ด้ า นเนื้ อ หา
(Content) มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (x̅ = 5.00, S.D. = 0.00) ด้านการออกแบบ (Design)
มี ผ ลการประเมิ น อยู่ ในระดั บ ดี ม าก (x̅ = 4.87, S.D. = 0.32) และ ด้ า นการใช้ ง านของระบบ
(Usability Test) มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (x̅ = 4.80, S.D. = 0.28)
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3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้หลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย
ผลการประเมิน ความพึงพอใจการใช้งานหลั กสู ตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย โดยผู้ ใช้งาน
ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับดีมาก (x̅ = 4.91, S.D. = 0.16) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านเนื้อหา
(Content) มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (x̅ = 4.97, S.D. = 0.11) ด้านการออกแบบ (Design)
มี ผ ลการประเมิ น อยู่ ในระดั บ ดี ม าก (x̅ = 4.87, S.D. = 0.22) และด้ า นการใช้ ง านของระบบ
(Usability Test) มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (x̅ = 4.95, S.D. = 0.16)
อภิปรายผล
1. ผลการพัฒนาหลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย พบว่า หลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย
ที่พัฒนาขึ้นนั้น เป็นการนาเสนอเนื้อหาแบบวีดีโอการสอนที่พูดบรรยายพร้อมกับการปฏิบัติให้ ดูไป
พร้อมๆ กัน ผู้เรียนสามารถทบทวนขั้นตอนและกระบวนการได้เป็นอย่างดี และสามารถเรียนหรือฝึก
ซ้าได้อีกตามต้องการ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พีรพงศ์ แจ่มรังสี (2547) พบว่าผู้เรียนที่เรียน
ด้วยสตรีมมิ่งมีเดียการสอนบรรยายที่มีรูปแบบการนาเสนอแบบพร้อมกัน โดยใช้วิ ธีนาเสนอด้วยภาพ
และเสียงทาให้ผู้ เรียนเกิดความรู้สึก เหมือนได้เข้าไปนั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนปกติ มีความใกล้ชิดกับ
อาจารย์ผู้สอน เกิดความสนใจที่อยากจะเรียน และทาให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากขึ้น
2. ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ด้าน
เนื้อหามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด รองลงมาคือด้านการออกแบบ และด้านการใช้งานของระบบ
3. ผลการประเมิน ความพึ งพอใจการใช้ งานหลั กสู ต รอบรมแบบสตรีม มิ่งมี เดี ย โดยกลุ่ ม
ตัวอย่างจานวน 30 คน พบว่ามีความพึงพอใจในด้านเนื้อหามากที่สุด รองลงมาคือด้านการใช้งานของ
ระบบและด้านการออกแบบ
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แบบจำลองกำรใช้ Google แอพพลิเคชั่นสำหรับสำนักงำน : กรณีศึกษำ สำนักงำนคณบดี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
Using Google Application model for office : 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 objectives of this research were: 1) To design Using Google Application
model for office 2) To evaluate Using Google Application model for office. The
Google application designed to facilitate data entry, searching, edit data and accurate
reports. The Google application used Google drive, G mail, Calendar, Google doc,
Google Sheet, Google Site .The document and data used to verify this information
system in Dean office Faculty of home Economic Technology, Rajamangala university
of Technology Krungthep. The sample groups were 5 experts in Information and
technology, 5 experts in educational technology. The research sample totaling 10
experts. The research tool was questionnaire the development of Using Google
Application model for office. Comprises six main components, namely expert
opinions, Google Application Life Cycle and Using Google Application. The data
analyzed by using arithmetic mean and standard deviation. The development of
Using Google Application model of the efficiency evaluation using Back-Box Testing
technique. Using Google Application model result of experts revealed overall
opinions at the very good level. ( X = 7.79 ,S.D.= 1.29), suggesting ,that Using Google
Application model for office. The Using Google Application model to support
sustainable.
บทคัดย่อ Using Google Application model, office
Keywords:
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กำรวิจั ย นี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อออกแบบจ ำลองกำรใช้ Google แอพพลิ เคชั่ น ส ำหรับ
สำนักงำน 2) เพื่อประเมินแบบจำลองกำรใช้ Google แอพพลิเคชั่นสำหรับสำนักงำน ทำให้สะดวก
ต่อกำรค้นหำข้อมูลและแก้ไขข้อมูล สำมำรถจัดทำรำยงำนผลที่ถูกต้อง โปรแกรมที่ใช้งำน Google
drive ,G mail, Calendar, Google doc, Google sheet, Google site ข้อมูลเอกสำรงำนวิจัยครั้ง
นี้เป็นข้อมูลของสำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
กรุ งเทพ ประชำกร คื อ ผู้ เชี่ ย วชำญ ด้ำนเทคโนโลยีส ำรสนเทศ จำนวน 5 ท่ ำน ด้ ำนเทคโนโลยี
กำรศึ กษำ จ ำนวน 5 ท่ำน รวมผู้ เชี่ยวชำญทั้งหมดจำนวน 10 ท่ำน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย เป็ น
แบบสอบถำม ประเมินควำมเหมำะสมของแบบจำลองกำรใช้ Google แอพพลิเคชั่นสำหรับสำนักงำน
ประกอบด้ ว ย 4 องค์ป ระกอบ ได้แก่ องค์ป ระกอบหลั ก ควำมเห็ น ของผู้ เชี่ยวชำญ วงจรกำรใช้
Google แอพพลิเคชั่นและกำรใช้ Google แอพพลิเคชั่นสถิติที่ใช้ในกำรวิจัย คือ ค่ำเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรประเมินประสิทธิภำพของแบบจำลองประเมินใช้วิธี Black Box Testing ผล
กำรประเมิ น ของแบบจ ำลองกำรใช้ Google แอพพลิ เคชั่ น ส ำหรั บ ส ำนั ก งำนจำกควำมเห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชำญอยู่ระดับมำกที่สุดภำพรวม มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 7.79 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 1.29 สรุปว่ำ
สำมำรถนำแบบจำลองกำรใช้ Google แอพพลิเคชั่นสำหรับสำนักงำนสนับสนุนกำรดำเนินงำนได้
คำสำคัญ: แบบจำลองกำรใช้ Google แอพพลิเคชั่น, สำนักงำน
บทนำ
สำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
มีกำรแบ่งส่วนงำนภำยในประกอบด้วย 1) ฝ่ำยงำนบริหำรงำนทั่วไป แบ่งเป็น งำนสำรบรรณ งำน
กำรเจ้ำหน้ำที่ งำนกำรเงินและบัญชี งำนพัสดุ งำนวิเครำะห์และวำงแผน งำนประเมินและติดตำมผล
งำนสำรสนเทศ งำนวิเทศสัมพันธ์ 2) ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร แบ่งเป็น งำนบริกำรวิชำกำรและ
ฝึกอบรม งำนวิจัย งำนทะเบียน งำนเอกสำรกำรพิมพ์ งำนพัฒนำหลักสูตร งำนห้องสมุดของ คณะ
งำนประกันคุณภำพ 3) ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ แบ่งเป็น งำนศิลปวัฒนธรรม งำนบริหำรทรัพย์สิน งำน
กิจกำรนักศึกษำ งำนติดตำมผู้สำเร็จกำรศึกษำ งำนแนะแนวกำรศึกษำ และงำนสหกิจศึกษำ งำน
ประชำสัมพันธ์ งำนยำนพำหนะ งำนอำคำรสถำนที่ ซึ่งแต่ละฝ่ำยมีหน้ำที่รับผิดชอบงำนในด้ำนกำร
บริหำรงำน ในแต่ละครั้งที่ผ่ำนมำ กำรบริหำรงำนแต่ละเดือนมีกำรจัดกำรข้อมูลจำนวนมำก ตำมปกติ
หน่วยงำนรับผิดชอบจะส่งข้อมูล กำรปฏิบัติงำนให้ทุกคนรับทรำบ บำงครั้งเจ้ำหน้ำที่ไม่สะดวกในกำร
ปฏิบั ติงำนจึ งทำให้ เกิด ปั ญ หำควำมยุ่งยำก จัดกำรข้อมูล ให้ มีควำมเป็นระเบียบ ซึ่งกำรทำงำนใน
ปั จ จุ บั น จะใช้ แ ฟ้ ม จั ด เก็ บ อำจท ำให้ ต้ อ งเสี ย งบประมำณวั ส ดุ ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง มี ก ำรน ำ Google
แอพพลิเคชั่นมำทำงำนบนอินเทอร์เน็ต ไม่ว่ำจะทำเสร้ำงเอกสำรกำรคำนวณข้อมูลค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ
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นำเสนองำน บนระบบเครือข่ำย ก็สำมำรถส่งข้อมูลไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ก็ไม่จำเป็นจะต้องส่งข้อมูล
ข้ำมไปข้ำมมำ แล้วสำมำรถคลิกแชร์ข้อมูลก็จะถูกส่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ทำให้ไม่ต้อ งส่งไฟล์ข้ำมไป
ข้ำมมำ พร้อมกับทำให้บุคลำกรสำมำรถเข้ำ มำดูและแก้ไขข้อมูลของเรำได้ทันทีเช่นกัน กำรใช้งำน
สร้ำงสะดวกในกำรบริหำรมำกขึ้น ลดค่ำใช้จ่ำย สำหรับกำรใช้งำน Google แอพพลิเคชั่นในสำนักงำน
มีเป้ำหมำยเพื่อจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ บริหำรจัดกำรงำนของแต่ละฝ่ำยให้มีประสิทธิภำพ นับเป็น
เรื่องสำคัญในกำรแก้ปัญหำที่ต้องกำรควำมร่วมมือหลำยฝ่ำย ดังนั้น ผู้วิจัยได้จัดทำแบบจำลองกำรใช้
Google แอพพลิเคชั่นสำหรับสำนักงำนเพื่อจัดกำรข้อมูลให้มีประสิทธิภำพ
วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1. เพื่ อ ออกแบบจ ำลองกำรใช้ Google แอพพลิ เ คชั่ น ส ำหรั บ ส ำนั ก งำน คณบดี ค ณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
2. เพื่อประเมินแบบจำลองกำรใช้ Google แอพพลิเคชั่นสำหรับสำนักงำน สำนักงำน คณบดี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
สมมติฐำนกำรวิจัย
ผลกำรประเมิน แบบจำลองกำรใช้ Google แอพพลิ เคชั่น เพื่อกำรจัดกำรทรัพยำกรส ำหรับ
บุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำอยู่ในระดับเหมำะสมมำก
ขอบเขตกำรศึกษำ
1. ศึกษำกำรจัดกำรข้อมูลในปัจจุบัน และระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลจำก สำนักงำนคณบดี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
2. จั ด กำรข้ อ มู ล ไฟล์ เอกสำร ไฟล์ รู ป ภำพ โดยใช้ Google แอพพลิ เคชั่ น Google drive,
Gmail, Calendar, Google doc, Google sheet, Google site เป็นต้น

วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
1. ประชำกร
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ประชำกร ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชำญเทคโนโลยีกำรศึกษำจำนวน 5 ท่ำน และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ จำนวน 5 ท่ำน รวมผู้เชี่ยวชำญทั้งหมด 10 ท่ำน ประเมินควำมคิดเห็นของแบบจำลอง
กำรใช้ Google แอพพลิเคชั่นสำหรับสำนักงำน
ตัวแปรต้น คือ แบบจำลองกำรใช้Google แอพพลิเคชั่นสำหรับสำนักงำน
ตั ว แปรตำม คื อ ผลกำรประเมิ น แบบจ ำลองกำรใช้ Google แอพพลิ เคชั่ น ส ำหรั บ
สำนักงำน
2. เครื่องมือ
แบบสอบถำมแบบจำลองกำรใช้ Google แอพพลิเคชั่นสำหรับสำนักงำน
กำรดำเนินงำนวิจัยออกเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์เอกสำร และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องของแบบจำลองกำรใช้ Google
แอพพลิเคชั่นสำหรับสำนักงำน
2. กำหนดแบบจำลองกำรใช้ Google แอพพลิเคชั่นสำหรับสำนักงำน
3. ออกแบบ และสร้ำงแบบจำลองกำรใช้ Google แอพพลิเคชั่นสำหรับสำนักงำน
4. นำแบบจำลองที่พัฒนำขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชำญเพื่อพิจำรณำ โดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (พินัน
ทำ ฉัตรวัฒนำ และพัลลภ พิริยะสุยะวงศ์, 2558)
5. สร้ำงแบบสอบถำมประเมินควำมเหมำะสมของแบบจำลองกำรใช้ Google แอพพลิเคชั่น
สำหรับสำนักงำนในด้ำนควำมเหมำะสมต่ำง ๆ ดังนี้
5.1 ควำมเหมำะสมขององค์ประกอบหลัก
5.2 ควำมเห็นของผู้เชี่ยวชำญ
5.3 วงจรกำรใช้ Google แอพพลิเคชั่น
5.4 กำรใช้ Google แอพพลิเคชั่น
6. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้อมูล ด้วยแบบสอบถำมควำมเห็ นที่ผู้วิจัยพัฒ นำขึ้นนำไปใช้ ผู้เชี่ยวชำญ ด้ำน
เทคโนโลยีกำรศึกษำ จำนวน 5 ท่ำน และด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ จำนวน 5 ท่ำน รวมผู้เชี่ยวชำญ
ทั้งหมด 10 ท่ำน โดยประเมินควำมเหมำะสมของแบบจำลองกำรใช้ Google แอพพลิเคชั่นสำหรับ
สำนักงำน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบหลัก ควำมเห็นของผู้เชี่ยวชำญ วงจรกำรใช้ Google
แอพพลิเคชั่นและกำรใช้ Google แอพพลิเคชั่นเพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมของแบบจำลองกำรใช้
Google แอพพลิเคชั่นสำหรับสำนักงำน
7. กำรวิเครำะห์ข้อมูล

57

วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

วิ เ ครำะห์ ข้ อ มู ล ของแบบสอบถำม ผลกำรประเมิ น แบบจ ำลองกำรใช้ Google
แอพพลิเคชั่นสำหรับสำนักงำนโดยใช้ค่ำเฉลี่ย ( X ) และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) ดังนี้
1. สร้ำงแบบสอบถำมประเมิน ควำมเหมำะสมของผลกำรประเมิน แบบจำลองกำรใช้
Google แอพพลิเคชั่นสำหรับสำนักงำน โดยกำหนดน้ำหนักคะแนนมำตรำส่วนประมำณค่ำ (rating
Scale) 5 ระดับ ตำมควำมเหมำะสมขององค์ป ระกอบของแบบจ ำลอง ได้ แก่ องค์ ประกอบหลั ก
ควำมเห็นของผู้เชี่ยวชำญ วงจรกำรใช้ Google แอพพลิเคชั่น และกำรใช้ Google แอพพลิเคชั่น ดังนี้
มำกที่สุด
ให้คะแนน
5
คะแนน
มำก
ให้คะแนน
4
คะแนน
ปำนกลำง
ให้คะแนน
3
คะแนน
น้อย
ให้คะแนน
2
คะแนน
น้อยที่สุด
ให้คะแนน
1
คะแนน
2. กำหนดเกณฑ์แปลผลค่ำเฉลี่ย ดังนี้
ค่ำเฉลี่ย 4.51-5.00 หมำยถึง เหมำะสมระดับมำกที่สุด
ค่ำเฉลี่ย 3.51-4.50 หมำยถึง เหมำะสมระดับมำก
ค่ำเฉลี่ย 2.51-3.50 หมำยถึง เหมำะสมระดับปำนกลำง
ค่ำเฉลี่ย 1.51-2.50 หมำยถึง เหมำะสมระดับน้อย
ค่ำเฉลี่ย 0.00-1.50 หมำยถึง เหมำะสมระดับน้อยที่สุด
ผลกำรวิจัย
ผลกำรวิจัยออกแบบจำลองกำรใช้ Google แอพพลิเคชั่นสำหรับสำนักงำน สำมำรถอธิบำย
ได้ในภำพที่ 1 และในตำรำงที่ 1 แสดงรำยละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้
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ภำพที่ 1 แบบจำลองกำรใช้ Google แอพพลิเคชั่นสำหรับสำนักงำน (Google LLC, 2549 )
ควำมเหมำะสมของแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้
1. ควำมเห็นของผู้เชี่ยวชำญ จำกกำรสัมภำษณ์ ผู้เชี่ยวชำญทั้ง 2 ด้ำน เพื่อเป็นข้อมูลในกำร
กำหนดขอบข่ำยกำรใช้งำนGoogle แอพพลิเคชั่นประกอบด้วย ด้ำนเทคโนโลยีสื่อสำรกำรศึกษำ และ
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2. วงจรกำรใช้ Google แอพพลิ เคชั่ น ผู้ วิ จั ย ได้ ท ำกำรศึ ก ษำจำกเอกสำร คู่ มื อ วิ ธี ก ำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่กำรสอบถำม กำรสัมภำษณ์ กำรสร้ำงเอกสำร กำรออกแบบสอบถำม ของ
Google แอพพลิเคชั่นเพื่อใช้ในกำรแก้ไขปัญหำให้กับองค์กร มีขั้นตอนกำรทำงำน แบ่ งเป็น 1) กำร
สร้ำงงำน 2) กำรจัดเก็บงำน 3) กำรสื่อสำรกำรทำงำนร่วมกัน 4) กำรวิเครำะห์ 5) กำรประกำศ ในแต่
ละขั้นตอนสำมำรถจัดเก็บเอกสำรสร้ำงงำน กำหนดสิทธ์กำรใช้งำน และสำมำรถสร้ำงงำนให้ทำงำน
ร่วมกันด้วยรูปแบบเครือข่ำยของผู้ใช้งำนกับผู้รับบริกำร รวมถึงติดตำมงำนได้รวดเร็วมำกขึ้น
3. ล ำดั บ ขั้ น สุ ด ท้ ำ ยแสดงถึ งปลำยทำงของผู้ ใช้ แ สดงให้ เห็ น รำยงำนกำรใช้ งำน Google
แ อ พ พ ลิ เ ค ชั่ น ( Sudarat Srima and Panita Wannapiroon, 2013 ; Chansamut, A.,
Piriyasurawong, P, 2014)
สรุปผลกำรวิจัย
ผลกำรประเมินแบบจำลองกำรใช้Google แอพพลิเคชั่นสำหรับสำนักงำน สำมำรถแสดง ใน
ตำรำงที่ 1 ดังนี้
จำกตำรำงที่ 1 ผลกำรประเมินแบบจำลองกำรใช้ Google แอพพลิเคชั่นสำหรับสำนักงำน
จำกผู้เชี่ยวชำญในภำพรวมพบว่ ำมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 7.79 ส่วน
เบี่ ย งเบนมำตรฐำนเท่ ำ กั บ 1.29 เมื่ อ พิ จ ำรณำเป็ น รำยด้ ำ นพบว่ ำ วงจรกำรใช้ ง ำน Google
แอพพลิ เคชั่ น อยู่ ในระดั บ มำกที่ สุ ด ค่ ำเฉลี่ ย เท่ ำกั บ 12.92 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมำตรฐำนเท่ ำกั บ 2.11
องค์ประกอบหลัก อยู่ในระดับ มำกที่สุด ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 8.00 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 1.45
กำรใช้ Google แอพพลิเคชั่น อยู่ในระดับมำกที่สุ ด ค่ำเฉลี่ ยเท่ำกับ 7.79 ส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
เท่ำกับ 1.29 ผู้เชี่ยวชำญอยู่ในระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 6.55 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ
0.47
ตำรำงที่ 1 ผลกำรประเมินควำมเหมำะสมของแบบจำลอง
รำยละเอียด

X

SD

ควำมหมำย
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1 องค์ประกอบหลัก
1.1 ผู้เชี่ยวชำญ

3.4

0.69

ปำนกลำง

1.2 วงจรใช้ Google แอพพลิเคชั่น

3.5

0.52

มำก

1.3 รำยงำน

3.3

0.67

ปำนกลำง

รวม

8.00

1.45

มำกที่สุด

2.1 เทคโนโลยีกำรศึกษำ

4.1

0.31

มำก

2.2 เทคโนโลยีสำรสนเทศ

4.9

0.31

มำกที่สุด

6.55

0.47

มำกที่สุด

3.1 กำรสร้ำงงำน

3.0

0.47

ดี

ตำรำงที่ 1 ผลกำรประเมินควำมเหมำะสมของแบบจำลอง (ต่อ)
รำยละเอียด

X

SD

ควำมหมำย

3.2 กำรจัดเก็บ

2.9

0.31

ปรับปรุง

3.3 กำรสื่อสำรทำงำนร่วมกัน

2.9

0.31

ปำนกลำง

3.4 กำรสื่อสำร

3.4

0.83

ปำนกลำง

3.6

0.84

มำก

2. ผู้เชี่ยวชำญ

รวม
3 .วงจรใช้ Google แอพพลิเคชั่น

3 .วงจรใช้ Google แอพพลิเคชั่น

3.5 กำรประกำศ
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รวม

12.92 2.11

มำก

5. กำรใช้ Google แอพพลิเคชั่น
รำยงำน

3.7

1.15

มำก

รวม

3 .7

1.15

มำก

สรุปผลกำรประเมินรวมทั้งหมด

7.79

1.29

มำกที่สุด

อภิปรำยผลกำรวิจัย
ผลกำรวิจัย พบว่ำ แบบจำลองกำรใช้ Google แอพพลิเคชั่นสำหรับสำนักงำน อยู่ระดับ
มำกที่ สุ ด ทั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ด ำเนิ น กำรอย่ ำงมี ระเบี ย บเป็ น ขั้ น เป็ น ตอนมี ก ำรประเมิ น ควำมเห็ น จำก
ผู้เชี่ยวชำญ ที่ได้พัฒนำแบบจำลอง และจำกกำรศึกษำคู่มือเอกสำรที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับ (Srima,
Sudarat and Panita Wannapiroon, 2013) ที่ กล่ ำวถึ งองค์ ป ระกอบของแบบจำลองกำรพั ฒ นำ
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรตำมหลักกำรจัดกำรคุณภำพโดยรวมสำหรับโรงเรียนต้นแบบที่มีกำร
ปฏิบัติเป็นเลิศ ประกอบด้วย 1) หลักกำรพัฒนำรูปแบบระบบสำรสนเทศ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
ระบบสำรสนเทศ 3) กระบวนกำรพัฒ นำระบบสำรสนเทศ และ 4) กำรวัดและประเมิน ผลระบบ
สำรสนเทศ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรนำแนวคิดแบบจำลองกำรใช้ Google แอพพลิเคชั่นสำหรับสำนักงำนไปใช้ในกำรจัดกำร
ในสำนักงำน
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ระบบสารสนเทศทางสถิติเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา: กรณีศึกษา
สานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
Statistical Information System for Human Resource Development
in Higher Education Institute : 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 Statistical Information System for Human Resource
Development in Higher Education Institute. The purposes of this research was
develop Statistical Information System for Human Resource Development in Higher
Education Institute. The document and data used to verify this information 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 8 tables, covering,
seminar, continuing education, meeting, training, academic service. The Black Box
Testing evaluation method was used to evaluate the performance and utility of the
Statistical information system. The overall user opinions at the good level. ( X =
7.99 ,S.D.= 2.17), suggesting that The Statistical Information System may be applied
in the Human Resource Development support the tasks.
Keywords: Statistical Information System, Human Resource Development
บทคัดย่อ
in Higher
Education Institute.

63

วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

บทควำมเรื่องระบบสำรสนเทศทำงสถิติเพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในสถำบันอุดมศึกษำ
วัตถุประสงค์กำรวิจัยระบบสำรสนเทศทำงสถิติเพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในสถำบันอุดมศึกษำ
ข้ อ มู ล เอกสำรงำนวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น ข้ อ มู ล ของส ำนั ก งำนคณบดี คณะเทคโนโลยี ค หกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ ระบบสำรสนเทศได้พัฒนำให้อยู่ในลักษณะฐำนข้อมูล ทำ
ให้สะดวกต่อกำรค้นหำข้อมูล และแก้ไขข้อมูล สำมำรถจัดทำรำยงำนผลที่ถูกต้อง ออกเเบบฐำนข้อมูล
ด้วยโปรแกรม Microsoft Access 2007 ประกอบด้วย 8 ตำรำง กำรสั มมนำ กำรศึกษำต่อ กำร
ประชุม กำรอบรม กำรบริกำรวิชำกำร กำรประเมินประสิทธิภำพของระบบสำรสนเทศทำงสถิติ ใช้วิธี
ทดสอบ Black Box Testing ผลกำรประเมินทั้งหมดจำกควำมเห็นของผู้ใช้งำนภำพรวมอยู่ระดับดี
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 7.99 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 2.17 สรุปว่ำสำมำรถนำระบบสำรสนเทศทำงสถิติ
เพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในสถำบันอุดมศึกษำสนับสนุนกำรทำงำนได้
คำสำคัญ : ระบบสารสนเทศทางสถิติ, การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา
บทนา
ในปั จ จุ บั น กำรจั ด เก็ บ เอกสำรข้ อ มู ล สถิ ติ ก ำรพั ฒ นำบุ ค ลำกรเป็ น สิ่ งที่ จ ำเป็ น ส ำหรั บ
หน่ ว ยงำนต่ ำงๆ ของแต่ ล ะหน่ ว ยงำน เนื่ อ งจำกหน่ ว ยงำนจ ำเป็ น ต้ อ งมี เกณฑ์ ก ำรประเมิ น กำร
ปฏิบัติงำนบุคลำกร กำรจัดเก็บข้อมูลสถิติกำรพัฒนำบุคลำกรของแต่ละบุคคลจึงเป็นสิ่งที่ สำคัญที่ต้อง
เก็บรักษำไว้ ซึ่งแบบดิมจะเป็นกำรเก็บในลักษณะของแฟ้มของแต่ละบุคคล แบ่งเป็นกำรประชุม กำร
บริกำรวิชำกำร กำรสัมมนำ กำรศึกษำต่อ กำรอบรม กำรวิจัย แล้วนำมำสรุปแต่มีข้อจำกัดในเรื่อง
ควำมสะดวก ควำมล่ำช้ำหรือเวลำในกำรคำนวณตัวเลขของกำรสรุปภำพรวม ซึ่งอำจก่อให้เกิดปัญหำ
ในกำรปฏิบัติงำน ทำให้ต้องใช้เวลำนำน บำงครั้งอำจจะเสี่ยงต่อกำรกำรสูญหำยของเอกสำรได้ กำร
จัดทำฐำนข้อมูล ทำงสถิติเพื่ อกำรพัฒ นำทรัพยำกรบุคคลด้วยโปรแกรม Microsoft Access 2007
เป็นทำงเลือกหนึ่งที่สำมำรถนำมำใช้บริหำรงำนกำรพัฒนำบุคลำกรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เนื่องจำก
สำมำรถจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล คำนวณตัวเลขได้ (วีณำ เนตรสว่ำงเเละสุรัตนำ สังข์หนุน , 2555)
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้จัดทำระบบสำรสนเทศทำงสถิติเพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในสถำบันอุดมศึกษำ
เป็นเครื่องมือในกำรรวบรวมข้อมูลสถิติกำรพัฒนำบุคลำกร กำรลงทะเบียนกำรพัฒนำบุคลำกร กำร
เก็บเอกสำร รำยงำนสถิติสรุปภำพรวมกำรพัฒนำบุคลำกร และกำรสืบค้นซึ่งจะช่วยนำไปเป็นเกณฑ์ใน
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรได้
วัตถุประสงค์การวิจัย
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1. เพื่อศึกษำระบบกำรจัดเก็บข้อมูล กำรสัมมนำ กำรศึกษำต่อ กำรประชุม กำรอบรม กำร
บริกำรวิชำกำรในสำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
กรุงเทพ
2. เพื่อพัฒนำระบบสำรสนเทศทำงสถิติเพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในสถำบันอุ ดมศึกษำ
ในสำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
สมมุติฐานการวิจัย
ผลกำรประเมินระบบสำรสนเทศทำงสถิติเพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในสถำบันอุดมศึกษำ
ในสำนักงำนคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพอยู่ใน
ระดับดี
ขอบเขตการศึกษา
1. ศึกษำกำรจัดเก็บเอกสำรปัจจุบัน และระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลจำกงำนสำรบรรณ
สำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
2. จัดเก็บข้อมูลกำรประชุม กำรบริกำรวิชำกำร กำรสัมมนำ กำรศึกษำต่อ กำรอบรม โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Access 2007
วิธีการดาเนินการศึกษาวิจัย
ในกำรพั ฒ นำระบบสำรสนเทศเพื่ อ กำรจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล สถิ ติ ก ำรพั ฒ นำบุ ค ลำกรใน
สถำบั น อุดมศึกษำ ผู้ วิจัย ได้ออกแบบกำรดำเนินวิจัยโดยอำศัยหลักระเบียบ โดยมีขั้น ตอนในกำร
ดำเนินงำนวิจัย ดังนี้
1. ศึกษำปัญหำและรวบรวมข้อมูลกำรจัดเก็บข้อมูลเดิมเเละกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของ
เจ้ำหน้ำที่บุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่จัดเก็บข้อมูลเอกสำร เป็นเพียงในรูปเเบบเอกสำรของคณะฯ บำงครั้ง
ทำให้กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่เกิดควำมไม่สะดวกไม่มีมำตรฐำน เอกสำรอำจชำรุดหรื อสูญหำยได้
ทำให้เกิดปัญหำในกำรดำเนินงำนจึงทำกำรวิเครำะห์ปัญหำ
2. ศึกษำระบบกำรจัดเก็บ ข้อมูล พบว่ำไม่มีกำรออกแบบกำรค้นหำข้อมูล ของเอกสำรด้ว ย
ระบบงำนคอมพิวเตอร์ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์เเต่มีกำรจัดเก็บเป็นเพียงเอกสำรโดยเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
บุคลำกรเป็นผู้จัดทำ กำรจัดเก็บข้อมูลไม่ดีพอ ทำให้ข้อมูลนั้นไม่ทันสมัยและยำกต่อกำรใช้งำนเมื่อมี
ควำมต้องกำร
3. ศึกษำระบบกำรจัดทำฐำนข้อมูลจัดเก็บเอกสำรของฝ่ำยสำรบรรณ ส ำนักงำนคณบดี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
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4. ออกแบบระบบฐำนข้อมูลแล้วทำกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้ใช้ระบบ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
บุ ค ลำกรเพื่ อ เป็ น แนวทำงในกำรพั ฒ นำระบบกำรออกแบบระบบสำรสนเทศจั ด เก็บ เอกสำร ให้
สอดคล้องกับงำนให้ปัจจุบัน
5. ศึกษำกำรพัฒนำกำรวิเครำะห์ออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วย UML และกำรประยุกต์สร้ำง
Use-Case Diagram, Activity Diagram และแบบจำลองโมเดลควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูล (Entity
Relationship Modeling)
6. กำรพัฒ นำระบบเครื่องมือที่ใช้กำรพัฒ นำแบ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์
Windows XP Professionals และ Microsoft Access 2007
7. กำรทดสอบและกำรประเมินผล ใช้วิธีกำรทดสอบแบบแบล็กบอกส์ (Black Box Testing)
เพื่อดูควำมถูกต้องของกระบวนกำรทำงำนและให้ผู้เชี่ยวชำญประเมิน 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนควำม
เหมำะสมในหน้ำที่กำรทำงำนของโปรแกรม 2) ด้ำนควำมถูกต้องกำรทำงำนของโปรแกรม 3) ด้ำน
ควำมสะดวก และง่ำยต่อกำรใช้งำนโปรแกรม 4) ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรม กำร
ทำงำนของโปรแกรมจำกผู้ใช้ระบบ จำนวน 1 คน เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบุคลำกร จำนวน 4 คน ผลที่ได้จำก
กำรทำแบบประเมินจะถูกนำมำสรุปผล เพื่อประเมินว่ำระบบที่ได้พัฒนำขึ้นมีประสิทธิภำพด้ำนต่ำง ๆ
อยู่ ในระดับ ใด ทั้งนี้ ข้อกำหนดกำรทำงำนของระบบ คือ ผู้ ใช้ระบบ และเจ้ำหน้ำที่ จะต้องทำกำร
ทดสอบระบบสำรสนเทศทำงสถิติเพื่อกำรพัฒ นำทรัพยำกรบุคคลในสถำบันอุดมศึกษำ โดยให้ผู้ใช้
ระบบ เจ้ำหน้ำที่ทำเครื่องหมำย  ลงในช่องของเเบบประเมิน แล้วทำกำรกำรวิเครำะห์ข้อมูลของ
แบบประเมิ น ผลกำรของระบบแล้ ว หำค่ ำเฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ยงเบนมำตรฐำน (Standard
Deviation) โดยกำหนดเกณฑ์ ดังนี้ (อรรถพล จันทร์สมุดและนรินทร บุญพรำหมณ์ , 2552; เอกรำช
ธรรมรักษำ, 2555; Ahmad M. ,Mohsen & Wang Hu, 2015)
9.00 – 10.00 หมำยถึง โปรแกรมที่พัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดีมำก
7.00 – 8.99
หมำยถึง โปรแกรมที่พัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดี
5.00 – 6.99
หมำยถึง โปรแกรมที่พัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับปำนกลำง
3.00 – 4.99
หมำยถึง โปรแกรมที่พัฒนำต้องปรับปรุงแก้ไข
1.00 – 2.99
หมำยถึง โปรแกรมที่พัฒนำไม่สำมำรถนำไปใช้งำนได้

การออกแบบระบบ
ผู้ วิ จั ย ท ำกำรออกแบบระบบสำรสนเทศทำงสถิ ติ เพื่ อ กำรพั ฒ นำทรั พ ยำกรบุ ค คลใน
สถำบันอุดมศึกษำโดยให้ ผู้ดูแลระบบ จะสำมำรถจัดกำรระบบสำรสนเทศทำงสถิติเพื่อกำรพัฒ นำ
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ทรัพยำกรบุคคลในสถำบันอุดมศึกษำให้กับบุคลำกรของคณะฯ ทุกคนโดยผู้ใช้ระบบสำมำรถเพิ่ม ลบ
แก้ไข ค้น หำเอกสำร รำยงำนรำยละเอียดของกำรออกแบบระบบจะแสดงภำยในแผนภำพ UseCase Diagram, Activity Diagram แ ล ะ แ บ บ จ ำล อ งโม เด ล ค ว ำม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ ำงข้ อ มู ล
(Entity Relationship Modeling) ดังภำพที่ 1 ถึง ภำพที่ 4
ud Primary Use Cases
ระบบสารสนเทศทางสถิติเพื่อการพัฒ นาทรัพ ยากรบุค คลในสถาบันอุด มศึกษา

ตรวจสอบสิทธ์

ลงทะเบียนบุคลากร

ผูใช้
้ ระบบ

ลงทะเบียนการพัฒนาบุคลากร

รายงาน
ผูบริ
้ หาร

ภาพที่ 1 Use-Case Diagram ระบบสารสนเทศทางสถิติเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน
สถาบันอุดมศึกษา
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ud Activ ity Diagram ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ท า ง ส ถิ ติ เ พื่ อ ก า ร พ ั ฒ น า ท ร ัพ ย า ก ร บุ ค ค ล ใ น ส ถ า บ ั น 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 บุ ค ล า ก ร

บ ั น ทึ ก ข้ อ มู ล

รา ย ง า น

จบขันตอน
้

ภาพที่ 2 Activity Diagram ลงทะเบียนบุคลากร
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ud Activ ity Diagram ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ท า ง ส ถิ ติ เ พื่ อ ก า ร พ ั ฒ น า ท ร ัพ ย า ก ร บุ ค ค ล ใ น ส ถ า บ ั น อุ ด ม ศึ ก ษา
ผู้ใช้ ระบบ

ระบบ

เริม่ 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 ก า ร พ ั ฒ น า บุ ค ล า ก ร

บ ั น ทึ ก ข้ อ มู ล

รา ย ง า น

จบขันตอน
้

ภาพที่ 3 Activity Diagram ลงทะเบียนพัฒนาบุคลากร
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ภาพที่ 4 : Entity Relationship Modeling ระบบสารสนเทศทางสถิติเพื่อการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในสถาบันอุดมศึกษา

ตารางที่ 1 การกาหนดความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์
ปี การศึกษา

ชื่อ

ประเภทการพัฒนา

1

M

1

M

1

M

คาอธิบาย
การพัฒนา
studessmajs_ad

min_code
การพัฒนา
การพัฒนา

ตารางที่ 1 การกาหนดความสัมพันธ์ (ต่อ)
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1 ปี มีบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำหลำยคน
1 คนมีได้รับกำรพัฒนำหลำยอย่ำง
1 ประเภทมีกำรพัฒนำหลำยครั้ง
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ความสัมพันธ์
คณะ
สาขา

หมวดเงิน

ตาแหน่ง

1

M

1

M

1

M

1

M

คาอธิบาย
การพัฒนา
studessmajs_ad

min_code
การพัฒนา
การพัฒนา

การพัฒนา

1 คณะฯ มีบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำหลำย
คน
1 สำขำมีบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำหลำยคน
1 หมวดสำมำรถเบิ ก ค่ ำ ลงทะเบี ย นกำร
พัฒนำได้หลำยครั้ง
1 ตำเหน่ง พัฒนำได้หลำยครั้ง

การดาเนินการวิจัย
หลังจำกได้โครงสร้ำงจำกกำรออกแบบระบบผู้วิจัยได้ดำเนินกำรพัฒนำระบบ กำรทำงำนระบบ
โดยให้ ผู้ดูแลระบบ กำหนดสิทธิ์กำรใช้งำนเพื่อให้สำมำรถจัดกำรลงทะเบียนกำรพัฒนำบุคลำกร กำร
ลงทะเบียนบุคลำกร และรำยกำรต่ำง ๆ ของระบบสำรสนเทศทำงสถิติเพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ในสถำบันอุดมศึกษำไฟล์รูปของ PDF ไฟล์ขึ้นระบบให้กับบุคลำกรของคณะฯ โดยผู้ใช้ระบบสำมำรถ
เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหำเอกสำร รำยงำนได้ รำยละเอียดกำรทำงำนทั้งหมดจะแสดงในภำพที่ 5 ถึง ภำพ
ที่ 11
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ภาพที่ 5 หน้าจอการกรอกชื่อและรหัส

ภาพที่ 6 หน้าจอของระบบ
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ภาพที่ 7 หน้าจอลงทะเบียนบุคลากรของระบบสารสนเทศทางสถิติเพื่อการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในสถาบันอุดมศึกษา

ภาพที่ 8 หน้าจอลงทะเบียนพั ฒ นาบุค ลากรของระบบสารสนเทศทางสถิติเพื่ อการพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา
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ภาพที่ 9 หน้าจอรายงานระบบสารสนเทศทางสถิติเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน
สถาบันอุดมศึกษา

ภาพที่ 10 หน้ า จอรายงานการพั ฒ นาบุ ค ลากรระบบสารสนเทศทางสถิ ติ เพื่ อ การพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา
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ภาพที่ 11 หน้าจอสรุปสถิติรายงานการพัฒนาบุคลากรระบบสารสนเทศทางสถิติเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา
สรุปผลการวิจัย
จำกกำรทดสอบและกำรประเมิ น ผล ใช้ วิ ธี ก ำรทดสอบแบบแบล็ ก บอกส์ (Black Box
Testing) เพื่อดู ควำมถูกต้องของกระบวนกำรทำงำนและจำกผู้ใช้งำน จำนวน 1 คน เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
บุคลำกร จำนวน 4 คน ดังแสดงในตำรำงที่ 2
จำกตำรำงที่ 2 กำรหำประสิทธิภำพของระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บข้อมูลสถิติกำรพัฒนำ
บุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำจำกผู้เชี่ยวชำญในภำพรวมกำรพัฒนำระบบ พบว่ำประสิทธิภำพของ
ระบบอยู่ในระดับดีมำก ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 7.99 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 2.17 เมื่อพิจำรณำเป็น
รำยด้ำน พบว่ำด้ำนที่มีประสิทธิภำพสูงสุด คือ ด้ำนควำมเหมำะสมในหน้ำที่กำรทำงำนของโปรแกรม
อยู่ ในระดับ ดี ค่ำเฉลี่ ย เท่ำกับ 8.53 ส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 1.04 รองลงมำคือ ด้ำนควำม
สะดวกและง่ำยต่อกำรใช้งำนของโปรแกรมอยู่ในระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 8.13 ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำนเท่ำกับ 0.58 ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรมอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 8.0
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.4 ด้ำนควำมถูกต้องในกำรทำงำนของโปรแกรมอยู่ในระดับปำนกลำง
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 7.32 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.45 ตำมลำดับ
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ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ
รายละเอียด

X

SD

ความหมาย

1.1 ควำมสำมำรถของระบบกำรจัดเก็บข้อมูล

8.8

0.44

ดี

1.2 ควำมสำมำรถในกำรค้นหำข้อมูลเอกสำร

8.6

0.89

ดี

1.3 ควำมสำมำรถในกำรรำยงำนข้อมูลตรงตำมที่ต้องกำร

4.2

1.78

ดี

8.53

1.04

ดี

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

8.8

0.44

ดี

2.5 ควำมถูกต้องในกำรแก้ไขข้อมูล

7.8

0.44

ดี

7.32

0.45

ดี

1. ด้านความเหมาะสมในหน้าที่การทางานของโปรแกรม

รวม
2 .ด้านความถูกต้องในการทางานของโปรแกรม

รวม

ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ (ต่อ)
รายละเอียด
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X

SD

ความหมาย
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3. ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานของโปรแกรม
3.1 ควำมง่ำยต่อกำรใช้งำน

7.8

0.4

ดี

3.2 ควำมเหมำะสมในกำรออกแบบหน้ำจอในกำรทำงำน

6.8

0.44

ดี

3.3 ควำมสวยงำมของระบบ

8.6

0.89

ดี

3.4 รูปแบบตัวอักษรที่เลือกใช้

8.2

0.44

ดี

3.5 กำรใช้ภำษำง่ำยต่อกำรใช้งำนตรงตำมวัตถุประสงค์

8.8

0.44

ดี

3.6 ควำมรวดเร็วในกำรประมวลผลข้อมูล

8.6

0.89

ดี

8.13

0.58

ดี

4.1 ควำมเหมำะสมต่อกำรตรวจสอบในกำรป้อนข้อมูลนำเข้ำสู่ระบบ

8.8

0.4

ดี

4.2 กำรป้องกันกำรแก้ไขข้อมูลสอดคล้องกับระบบกำรทำงำน

7.2

0.4

ดี

รวม

8.0

0.4

ดี

สรุปผลการประเมินรวมทั้งหมด

7.99

2.17

ดี

รวม
4 .ด้านการรักษาความปลอดภัยของโปรแกรม

อภิปรายผลการศึกษา
ระบบสำรสนเทศทำงสถิติเพื่อกำรพัฒ นำทรัพยำกรบุคคลในสถำบันอุดมศึกษำเพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลกำรสัมมนำ กำรศึกษำต่อ กำรประชุม กำรอบรม กำรบริกำรวิชำกำรในสำนักงำนคณบดี คณะ
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เทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพให้เป็นระบบ ตลอดจนรำยงำน
สถิติกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลแยกตำมรำยปีทำผู้ใช้งำนสำมำรถบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ข้อเสนอแนะสาหรับการพัฒนาครั้งต่อไป
1. ควรพัฒนำระบบให้ทำงำนผ่ำนเครือข่ำยเพื่อให้ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำถึงได้
2. ควรมีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล
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ระบบสารสนเทศการจัดการเอกสารการประชุมกรรมการคณะ : กรณีศึกษา สานักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
An Information System for manage meeting document for board of directors
: 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 Information System for manage meeting document for
board of directors. The purposes of this research was to develop Information System
for manage meeting document for board of directors. The document and data used
to verify this information 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 8 tables, covering date, year, name, status. The Black Box
Testing evaluation method was used to evaluate the performance and utility of the
information system. The overall evaluation result for rating mean of 7.37, suggesting
that the information system may be applied in the meeting document for board of
directors support the tasks.
Keywords: Information System, Manage meeting document for board of directors
บทคัดย่อ
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บทควำม เรื่อง ระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรเอกสำรกำรประชุมกรรมกำรคณะวัตถุประสงค์กำร
วิจัยเพื่อระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรเอกสำรกำรประชุมกรรมกำรคณะ ข้อมูลเอกสำรงำนวิจัยครั้งนี้
เป็นข้อมูลของสำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
กรุงเทพ ระบบสำรสนเทศได้พัฒนำให้อยู่ในลักษณะฐำนข้อมูล ทำให้สะดวกต่อกำรค้นหำข้อมูล และ
แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล ส ำ ม ำ ร ถ จั ด ท ำ ร ำ ย ง ำ น ผ ล ที่ ถู ก ต้ อ ง อ อ ก เเบ บ ฐ ำ น ข้ อ มู ล ด้ ว ย
โปรแกรม Microsoft Access 2007 ประกอบด้วย 8 ตำรำง ครอบคลุม วันที่ ปีกำรศึกษำ รำยชื่อ
สถำนะ กำรประเมินประสิทธิภำพของโปรแกรม ใช้วิธีทดสอบ Black Box Testing ผลกำรประเมิน
ทั้งหมดได้คะแนนเฉลี่ย 7.37 ตำมเกณฑ์ สรุปว่ำสำมำรถนำระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรเอกสำรกำร
ประชุมกรรมกำรคณะสนับสนุนกำรทำงำนได้
คำสำคัญ : ระบบสารสนเทศ, การจัดการเอกสารการประชุมกรรมการคณะ
บทนา
ในปัจจุบันกำรจัดเก็บสถิติกำรประชุมของบุคลำกร เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับหน่วยงำนต่ำง ๆ
ของแต่ละหน่วยงำน เนื่องจำกมีบุคลำกรแต่ละหน่วยงำนมีเพิ่มขึ้นทุกวัน กำรจัดเก็บข้อมูลสถิติกำร
ประชุมของคณะฯ จะอยู่ ในรูปของแฟ้ม ซึ่งจะมีข้อจำกัดในเรื่องเวลำ กำรค้นหำ กำรคำนวณ หำก
เป็นกำรประชุมที่สำคัญจำเป็นต้องเก็บรักษำไว้เป็นหลักฐำนระยะเวลำนำน ในแต่ละปีจะมีกำรประชุม
ที่จำแนกในรูปแบบหลำกหลำยรวมและมีบุคลำกรเพิ่มขึ้นอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก่อให้เกิดปัญหำในกำร
สืบค้นและนำกลับมำใช้งำน ทำให้ต้องใช้เวลำนำนในกำรค้นหำซึ่งบำงครั้งอำจจะเสี่ยงต่อกำรชำรุด
และสูญหำยของเอกสำรกำรประชุม
ในส่วนของกำรบริหำรงำนเอกสำรของสำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ มีระบบงำนสำรบรรณกำรประชุมแบบเดิมกำรปฏิบัติงำน
จะให้เลขำนุกำรทำหนังสือเชิญประชุม เตรียมวำระเข้ำประชุม และรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อ
ถึงวันประชุมก็จะเริ่มดำเนินกำรจดรำยงำนกำรประชุม และบันทึกเสียงจำกโทรศัพท์ เมื่ อประชุมเสร็จ
เลขำนุกำรจะดำเนินกำรบันทึกรำยงำนประชุมเสนอให้กับผู้บริหำร แล้วเก็บรำยงำนประชุมในลักษณะ
รูปแบบแฟ้ม ซึ่งอำจทำให้เกิดปัญหำสูญหำย กำรจัดทำระบบข้อมูลสถิติกำรประชุมสำหรับบุคลำกรซึ่ง
ตำมหลักทฤษฏีแล้วกำรจัดทำฐำนข้อมูลและสำรสนเทศมีควำมจำเป็น เช่น ปีกำรศึกษำ วันที่ รำยชื่อ
สั ง กั ด สถำนะ เอกสำรแนบ เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้ ก ำรควบคุ ม สถิ ติ ผู้ เข้ ำ ประชุ ม ทุ ก ประเภทในคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ ของแต่ละเดือน รำยปีหรือ รำยสัปดำห์ที่มีกำรประชุมให้ถูกต้อง (วีณำ
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เนตรสว่ำง เเละสุ รั ตนำ สั งข์ห นุ น , 2555) ดั งนั้ น ผู้ วิจั ยจึงได้ จั ดท ำระบบสำรสนเทศกำรจั ดกำร
เอกสำรกำรประชุมกรรมกำรคณะ เป็นเครื่องมือในกำรเก็บข้อมูลกำรประชุ มของบุคลำกร สำมำรถ
กำรสืบค้นช่วยลดปัญหำกำรสูญหำยของเอกสำร รำยงำนกำรประชุม รวมถึงลดกำรใช้แฟ้มกระดำษ
ในกำรจั ด เก็ บ เป็ น กำรลดขึ้ น ตอนกำรท ำงำนของเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ส ำรบรรณท ำให้ ก ำรบริ ห ำรงำน
เอกสำรรำยงำนกำรประชุมของคณะฯ เป็นไปอย่ำงมีระบบเเละมีประสิทธิภำพ
ทบทวนวรรณกรรม
วรปภำ อำรีรำษฎร์ , ธรัช อำรีรำษฎร์, เผด็จ พรหมสำขำ ณ สกลนคร และคณะ (2558) ได้
ศึกษำวิจัย เรื่องกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศกำรประชุมวิชำกำร สำหรับคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำมกำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒ นำระบบสำรสนเทศกำร
ประชุมวิชำกำร สำหรับคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม และ 2) ศึกษำ
กำรยอมรับของผู้ใช้งำนระบบที่มีต่อระบบสำรสนเทศกำรประชุมวิชำกำรที่พัฒนำขึ้น กลุ่มเป้ำหมำย
ได้แก่ ผู้ส่งบทควำม (Author) จำนวน 105 คน และผู้พิจำรณำบทควำมหรือผู้ประเมินอิสระ (Peer)
จำนวน 50 คน เครื่องมือในกำรวิจัย ได้ แก่ แบบวัดกำรยอมรับที่มีต่อระบบสำรสนเทศกำรประชุม
วิช ำกำร สถิติที่ใช้ในกำรวิจั ย ได้แก่ ค่ำเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมำตรฐำน ผลกำรวิจัย พบว่ำ 1)
ระบบสำรสนเทศกำรประชุมวิชำกำรที่พัฒ นำขึ้น มีองค์ประกอบของระบบสำรสนเทศกำรประชุม
วิชำกำรในด้ำนผู้ใช้งำน 3 ประเภท ได้แก่ ผู้ส่งบทควำม ผู้พิจำรณำบทควำมหรือผู้ประเมินอิสระ และ
ผู้ดำเนินกำรจัดกำรประชุมวิชำกำรหรือแอดมิน รวมทั้งหมด 6 โมดูล ได้แก่ 1.1) Communication
Module 1.2) Authentication Module 1.3) Author Module 1.4) Peer Module 1.5) Paper
Module และ 1.6) Management Module 2) ผู้ใช้ระบบยอมรับระบบโดยรวมในระดับมำกที่สุด
และรำยด้ำนทั้ง 3 ด้ำน ด้ำนกำรรับรู้ถึงประโยชน์จำกกำรใช้งำน ด้ำนกำรรับรู้ถึงควำมง่ำยในกำรใช้
งำน ด้ำนทัศนคติที่มีต่อกำรใช้งำน อยู่ในระดับมำกที่สุด
อนุมำศ แสงสว่ำงและ เฉลิมชัย วิโรจน์วรรณ (2558) ทำกำรศึกษำ เรื่อง กำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูล ตำมกรอบมำตรฐำนคุณ วุฒิ ระดับ อุดมศึกษำ กรณี ศึกษำ : คณะเทคโนโลยีส ำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัยครั้งนี้ เพื่อพัฒนำระบบฐำนข้อมูลหลักสูตรตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ (TQF) ของคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยนอร์ทก
รุงเทพ และประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐำนข้อมูลหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำ (TQF)ของคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ เครื่องมือที่ใช้ใน
กำรทำวิจัยประกอบด้วยโปรแกรมภำษำ PHPโปรแกรมจัดกำรฐำนข้อมูล MySQL และโปรแกรม
จำลองเว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้เป็นคณำจำรย์ในคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศจำนวน
30 ท่ำน เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลควำมพึงพอใจ คือแบบสอบถำมควำม

81

วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

พึ งพอใจในกำรใช้ งำนระบบฐำนข้ อ มู ล หลั ก สู ต รตำมกรอบมำตรฐำนคุ ณ วุฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษำฯ
ผลกำรวิจัยระบบสำมำรถรองรับกำรบันทึกข้อมูล มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6 ในแต่ละรำยวิชำที่
สอนและยืนยันกำรส่ง มคอ.ไปยังผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตรวจสอบ มคอ.3,
มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6 และทำกำรจั ดทำ มคอ.7 ทั้งนี้ผ ลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรใช้งำน
ระบบฐำนข้อมูลหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษำ กรณีศึกษำ: คณะเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ ของกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นผู้บริหำรอยู่ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจอยู่ที่ 3.97 ส่วนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของกลุ่มผู้ปฏิบัติงำนอยู่ในระดับ มำก โดย
มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจอยู่ที่ 3.99 ซึ่งสรุปได้ว่ำระบบที่พัฒ นำสำมำรถนำไปใช้เป็นต้นแบบในกำร
พัฒนำระบบจัดกำรข้อมูลหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำของมหำวิทยำลัยต่อไป
เอกรำช ธรรมรักษำ (2555) ทำกำรศึกษำ เรื่อง กำรพัฒ นำระบบสำรสนเทศเพื่อ กำรจัดเก็บ
และรำยงำนผลข้อมูลตำมรูป แบบกรอบมำตรบำนคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษำแห่ งชำติผ่ำนเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต พบว่ำ ปัจจุบันสำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำได้มีกำรประกำศใช้กรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (มคอ.) ซึ่งจำเป็นต้องจัดทำเอกสำรตำมกรอบมำตรฐำนดังกล่ำว โดย
ในกำรจัดทำเอกสำรที่มีหลำกหลำยรูปแบบ และยังมีปัญหำในกำรเก็บข้อมูลและรำยงำนผล งำนวิจัย
นี้จึงป็นกำรพัฒนำระบบ ซึ่งออกแบบโดยใช้ภำษำพีเอชพี และใช้ฐำนข้อมูลมำยเอสคิวแอลในกำรเก็บ
ข้อมูล เบ่งส่วนกำรทำงำนออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนของผู้ดูแลระบบ สำมำรถดำเนินกำรจัดกำร
ข้อ มู ล ผู้ ใช้ ร ะบบ รำยวิช ำ และก ำหนดรำยวิ ช ำจั ด ท ำ มคอ. ส่ ว นของประธำนกลุ่ ม วิช ำ สำมำรถ
ตรวจสอบรำยวิชำที่ได้จัดทำขึ้นและสำมำรถรำยงำนผลในรูปแบบเอกสำรได้ และในส่วนของอำจำรย์
ซึ่งทำหน้ ำที่ ในกำรพิ มพ์ ข้อมูล ตำมรูปแบบฟอร์ม ตำมรูป แบบมคอ. และสำมำรถรำยงำนผลเป็ น
เอกสำรได้ จ ำกผลกำรทดลองที่ ได้ จ ำกทั้ งสำมกลุ่ ม กลุ่ ม ล่ ะ 10 คน ประกอบด้ ว ย ผู้ ดู แ ลลระบบ
อำจำรย์ และประธำนกลุ่ ม รำยวิ ช ำ รวมทั้ ง สิ้ น 30 คน พบว่ ำ ผู้ ท ดลองใช้ ง ำน ประเมิ น ผล
ประสิทธิภำพของระบบ ภำพรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.86 คิดเป็นร้อยละ 77.15
Ahmad, M. Mohsen & Wang Hu (2015) ศึกษำเรื่อง กำรใช้ระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
จัดกำร (MIS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพขององค์กร พบว่ำ ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร (MIS) เพื่อให้
เกิดประสิทธิภำพองค์กรมีควำมสำคัญจำกกำรศึกษำงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
จัดกำร (MIS) มีผ ลต่อประสิทธิภ ำพขององค์กร ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร (Management
Information System - MIS) คื อ กำรให้ ข้อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งเป็ น ไปถู ก ต้ อ ง รวมถึ งกำรส่ งข้ อ มู ล ใน
ปริมำณมำกจะส่งผลกำรตัดสิน ใจกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน นอกจำกนี้ควำมสำมำรถของระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรสำมำรถนำไปสู่กำรปฏิบัติงำนเชิงกลยุทธ์ในระดับที่สูงขึ้น ปัจจัยเหล่ำนี้ จะ
เป็นคุณลักษณะควำมสำมำรถของระบบสำรสนเทศที่มีผลกระทบโดยตรงต่อผลกำรดำเนินงำนทำง
กำรเงินและกลยุทธ์ขององค์กร
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลวำระกำรประชุม รำยงำนกำรประชุม หนัง สือเชิญประชุมสำนักงำนคณบดี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
2. เพื่อพัฒ นำระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรเอกสำรกำรประชุมกรรมกำรคณะส ำนักงำนคณบดี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
สมมุติฐานการวิจัย
ผลกำรประเมินระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรเอกสำรกำรประชุมกรรมกำรคณะอยู่ในระดับดี
ขอบเขตการศึกษา
1. ศึกษำกำรจั ดเก็บ เอกสำรปัจจุบั น และระบบกำรบริห ำรจัดกำรข้อมูล จำกงำนสำรบรรณ
สำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
2. จัดเก็บ ข้อมูล วำระกำรประชุม รำยงำนกำรประชุม หนังสื อเชิญ ประชุม โดยใช้โปรแกรม
Microsoft Access 2007
วิธีการดาเนินการศึกษาวิจัย
ในกำรระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรเอกสำรกำรประชุมกรรมกำรคณะ ผู้วิจัยได้ออกแบบกำร
ดำเนินวิจัยโดยอำศัยหลักระเบียบ โดยมีขั้นตอนในกำรดำเนินงำนวิจัย ดังนี้
1. ศึกษำปั ญหำและรวบรวมข้อมูล กำรจัดเก็บข้อมูล เดิมเเละกำรวิเครำะห์ ควำมต้องกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ ที่ทำหน้ำที่จัดเก็บข้อมูลเอกสำรรำยงำนกำรประชุม เป็นเพียงในรูปเเบบแฟ้มเอกสำรของ
คณะฯ บำงครั้ ง ท ำให้ ก ำรปฏิ บั ติ ง ำนของเจ้ ำ หน้ ำ ที่ เกิ ด ควำมไม่ ส ะดวกไม่ มี ม ำตรฐำน แฟ้ ม
เอกสำรรำยงำนกำรประชุม อำจชำรุดหรือสู ญหำยได้ ทำให้เกิดปัญ หำในกำรดำเนิน งำนจึงทำกำร
วิเครำะห์ปัญหำ
2. ศึกษำระบบกำรจัดเก็บข้อมูล พบว่ำไม่มีกำรออกแบบกำรค้นหำข้อมูลของเอกสำรรำยงำน
กำรประชุมด้วยระบบงำนคอมพิวเตอร์ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิ กส์เเต่มีกำรจัดเก็บเป็นเพียงเอกสำรแฟ้ม
โดยเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสำรบรรณเป็นผู้จัดทำ กำรจัดเก็บข้อมูลไม่ดีพอ ทำให้ข้อมูลนั้นไม่ทันสมัยและยำก
ต่อกำรใช้งำนเมื่อมีควำมต้องกำร
3. ศึ ก ษำระบบกำรจั ด ท ำฐำนข้ อมู ล จัด เก็ บ เอกสำรรำยงำนกำรประชุม ของฝ่ ำยสำรบรรณ
สำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
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4. ออกแบบระบบฐำนข้อมูลแล้วทำกำรวิเครำะห์ค วำมต้องกำรของผู้ใช้ เจ้ำหน้ำที่ สำรบรรณ
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒ นำระบบกำรออกแบบระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรเอกสำรกำรประชุม
กรรมกำรคณะให้สอดคล้องกับงำนให้ปัจจุบัน
5. ศึกษำกำรพัฒ นำกำรวิเครำะห์ ออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วย UML และกำรประยุกต์ ส ร้ำง
Use-Case Diagram, Activity Diagram และแบบจำลองโมเดลควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูล (Entity
Relationship Modeling)
6. กำรพั ฒ นำระบบเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ก ำรพั ฒ นำแบ่ ง เป็ น เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ และซอฟต์ แ วร์
Windows XP Professionals และ Microsoft Access 2007
7. กำรทดสอบและกำรประเมินผล ใช้วิธีกำรทดสอบแบบแบล็กบอกส์ (Black Box Testing)
เพื่ อ ดู ค วำมถู ก ต้ อ งของกระบวนกำรท ำงำนและให้ ผู้ ใช้ งำนประเมิ น 4 ด้ ำน ได้ แ ก่ 1) ด้ ำนควำม
เหมำะสมในหน้ำที่กำรทำงำนของโปรแกรม 2) ด้ำนควำมถูกต้องกำรทำงำนของโปรแกรม 3) ด้ำน
ควำมสะดวก และง่ำยต่อกำรใช้งำนโปรแกรม 4) ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรม กำร
ทำงำนของโปรแกรมจำกผู้ใช้งำน จำนวน 1 ท่ำน เจ้ำหน้ำที่สำรบรรณ จำนวน 4 คน ผลที่ได้จำกกำร
ทำแบบประเมินจะถูกนำมำสรุปผลเพื่อประเมินว่ำระบบที่ได้พัฒนำขึ้นมีประสิทธิภำพด้ำนต่ำงๆ อยู่ใน
ระดับใด ทั้งนี้ข้อกำหนดกำรทำงำนของระบบ คือ ผู้ใช้งำนจะต้องทำกำรทดสอบระบบสำรสนเทศกำร
จั ด กำรเอกสำรกำรประชุ ม กรรมกำรคณะโดยให้ ผู้ ใช้ งำนท ำเครื่อ งหมำย  ลงในช่อ งของเเบบ
ประเมิน แล้วทำกำรกำรวิเครำะห์ข้อมูลของแบบประเมิน ผลกำรของระบบแล้วหำค่ำเฉลี่ย (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) โดยกำหนดเกณฑ์ ดังนี้ (อรรถพล จันทร์สมุด
และนรินทร บุญพรำหมณ์, 2552; I.N.Burtylev , K.V. Mokhun, Y.V. Bodnya, D.N et al, 2013)
9.00 – 10.00 หมำยถึง โปรแกรมที่พัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดีมำก
7.00 – 8.99
หมำยถึง โปรแกรมที่พัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดี
5.00 – 6.99
หมำยถึง โปรแกรมที่พัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับปำนกลำง
3.00 – 4.99
หมำยถึง โปรแกรมที่พัฒนำต้องปรับปรุงแก้ไข
1.00 – 2.99
หมำยถึง โปรแกรมที่พัฒนำไม่สำมำรถนำไปใช้งำนได้

การออกแบบระบบ
ผู้วิจัยทำกำรออกแบบระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรเอกสำรกำรประชุมกรรมกำรคณะโดยให้
ผู้ดูแลระบบ จะสำมำรถจัดกำรระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บเอกสำรข้อมูลสถิติกำรประชุมสำหรับ
บุคลำกรในสถำบัน อุดมศึกษำให้ กับบุคลำกรของคณะฯ ทุกคนรวมถึงบุคลำกรภำยนอก โดยผู้ใช้
ระบบสำมำรถเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหำเอกสำร รำยงำน รำยละเอียดของกำรออกแบบระบบจะแสดง
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ภำยในแผนภำพ Use-Case Diagram, Activity Diagram และแบบจ ำลองโมเดลควำมสั ม พั น ธ์
ระหว่ำงข้อมูล (Entity Relationship Modeling) ดังในภำพที่ 1 ถึงภำพที่ 3
ud Primary Use Cases
ระบบสารสนเทศการจัด การเอกสารการประชุ มกรรมการคณะ

ตรวจสอบสิทธ์

ผูใ้ ช้ระบบ

ลงทะเบียนการประชุม

รายงาน
ผูบ้ ริหาร

ภาพที่ 1 Use-Case Diagram ระบบสารสนเทศการจัดการเอกสารการประชุมกรรมการคณะ
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ud Activ ity Diagramระ บ บ ส า รส น เ ท ศ ก า รจัด ก า รเ อ ก ส า รก า รป ระ ชุ ม ก รรม ก า รค ณะ
ผู้ใช้ ระบบ

ระบบ

เริม่ ต้น

ก รอ ก ชื่ อ รห ัส

ค้ น ห า ข้ อ มู ล

[ไม่พบ]

[พบ]
เ เ ส ด ง เ ม นุ ก า รทา ง า น

ลง ท ะ เ บี ย น ก า รป ระ ชุ ม

บ ั น ทึ ก ข้ อ มู ล

รา ย ง า น

จบขันตอน
้

ภาพที่ 2 Activity Diagram ระบบสารสนเทศการจัดการเอกสารการประชุมกรรมการคณะ
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ภาพที่ 3 Entity Relationship Modeling ระบบสารสนเทศการจั ด การเอกสารการประชุ ม
กรรมการคณะ
การดาเนินการวิจัย
หลั งจำกได้โครงสร้ำงจำกกำรออกแบบระบบผู้วิจัยได้ดำเนินกำรพัฒ นำระบบ กำรทำงำน
ระบบโดยให้ ผู้ดูแลระบบ กำหนดสิทธิ์กำรใช้งำนเพื่อให้ สำมำรถจัดกำรลงทะเบียนข้อมูลเอกสำรเข้ำ
เอกสำรออก และรำยกำรต่ำงๆ ของระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรเอกสำรกำรประชุมกรรมกำรคณะ
รวมถึงกำรนำเอกสำรรำยงำนกำรประชุม วำระกำรประชุม หนังสือเชิญประชุมให้อยู่ในรูปของ PDF
ไฟล์ขึ้นระบบให้กับบุคลำกรของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ โดยผู้ใช้ระบบสำมำรถเพิ่ม ลบ แก้ไข
ค้นหำเอกสำรรำยงำนกำรประชุม วำรระกำรประชุม หนังสือเชิญประชุม ได้ รำยละเอียดกำรทำงำน
ทั้งหมดจะแสดงในภำพที่ 4 ถึงภำพที่ 7
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ภาพที่ 4 หน้าจอการกรอกชื่อและรหัสระบบสารสนเทศการจัดการเอกสารการประชุม
กรรมการคณะ

ภาพที่ 5 หน้าจอการของระบบสารสนเทศการจัดการเอกสารการประชุมกรรมการ
คณะ

88

วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

ภาพที่ 6 หน้าจอระบบสารสนเทศการจัดการเอกสารการประชุมกรรมการคณะ

ภาพที่ 7 หน้าจอระบบสารสนเทศการจัดการเอกสารการประชุมกรรมการคณะ
สรุปผลการวิจัย
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จำกกำรทดสอบและกำรประเมิ น ผล ใช้ วิ ธี ก ำรทดสอบแบบแบล็ ก บอกส์ (Black Box
Testing) เพื่อดูควำมถูกต้องของกระบวนกำรทำงำนและจำกผู้ใช้งำน จำนวน 1 ท่ำน เจ้ำหน้ำที่สำร
บรรณ จำนวน 4 คน ผล ดังแสดงในตำรำงที่ 1
จำกตำรำงที่ 1 กำรหำประสิ ท ธิ ภ ำพของระบบสำรสนเทศกำรจั ด เก็ บ เอกสำร ใน
สถำบันอุดมศึกษำจำกผู้ใช้งำนในภำพรวมกำรพัฒนำระบบพบว่ำประสิทธิภำพของระบบอยู่ในระดับดี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 7.37 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.62 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำด้ำนที่มี
ประสิทธิภำพสูงสุด คือ ด้ำนควำมเหมำะสมในหน้ำที่กำรทำงำนของโปรแกรมอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 8.53 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 1.04 รองลงมำคือ ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของ
โปรแกรมอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 8.0 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.4 ด้ำนควำมสะดวกและ
ง่ำยต่อกำรใช้งำนของโปรแกรมอยู่ในระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 6.63 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
เท่ำกับ 0.58 ด้ำนควำมถูกต้องในกำรทำงำนของโปรแกรมอยู่ในระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ ยเท่ำกับ
6.32 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.45 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

ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ (ต่อ)
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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

5.8

0.44

ปรับปรุง

2.5 ควำมถูกต้องในกำรแก้ไขข้อมูล

5.8

0.44

ปรับปรุง

6.32 0.45

ปานกลาง

2 .ด้านความถูกต้องในการทางานของโปรแกรม

รวม
3. ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานของโปรแกรม
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

X

SD

ความหมาย

รวม
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ (ต่อ)
รายละเอียด
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4 .ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรม
4.1 ควำมเหมำะสมต่อกำรตรวจสอบในกำรป้อนข้อมูลนำเข้ำสู่ระบบ

8.8

0.4

ดี

4.2 กำรป้องกันกำรแก้ไขข้อมูลสอดคล้องกับระบบกำรทำงำน

7.2

0.4

ดี

รวม

8.0

0.4

ดี

สรุปผลการประเมินรวมทั้งหมด

7.37

0.62

ดี

อภิปรายผลการศึกษา
ระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรเอกสำรกำรประชุมกรรมกำรคณะเพื่อจัดเก็บ ข้อมูล วำระกำร
ประชุม รำยงำนกำรประชุม หนังสือเชิญประชุม ในสำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพให้เป็นระบบ ตลอดจนรำยงำนสถิติกำรพัฒนำทรัพยำกร
บุคคลแยกตำมรำยปี ทำผู้ใช้งำนสำมำรถบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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., …
Johnson, W.A. (1982). IT literacy. London: IT Publishing.
(2) บทความวารสาร (อนึ่ง รูปแบบของไทยมักไม่นิยมเน้น เลขปีที่ แบบ APA)
ชื่อผู้แต่ง. (ปี). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร (เขียนชื่อเต็ม ไม่ใช้ตัวย่อ)
เลขปีที่(เลขฉบับที่): เลขหน้าเริ่มต้น-เลขหน้าสิ้นสุดของบทความ.
กอ ใจดี. (2558). ฉันรักไอที. วารสารไอทีไทย 10(1): 100-110.
(3) บทความหรือเรื่องย่อยในหนังสือ เอกสารรายงานการประชุมสัมมนา
ชื่อผู้แต่ง. (ปี). ชื่อบทความ. ใน: ชื่อบรรณาธิการ (ถ้ามี). ชื่อเอกสาร
(หน้า เลขเริ่ม-ท้าย). เมืองที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
กอ ใจดี. (2556). ไอทีปีหน้า. ใน ขอ ใจงาม (บ.ก.). รายงานการประชุม
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปี 2556 (หน้า 1-7). แพร่: สมาคมไอซีที.
Smith, A.B. (2014). IT fiction. In Encyclopedia of IT (Vol. 5, pp. 1-7).
Whitetown, NY: Grolier.
(4) ข่าวหนังสือพิมพ์
ชื่อผู้แต่ง. (ปี, เดือน วันที่). ชื่อเรื่อง. ชื่อหนังสือพิมพ์, ปีที่หรือฉบับ, เลขหน้า.
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กอ ใจดี. (2556, ธันวาคม 31). ไอทีกับปีใหม่. ไทยรัฐ, 3. [ไม่มี ปีที่หรือฉบับ]
(5) วิทยานิพนธ์ กรณีจากสถาบันการศึกษา และกรณีจากฐานข้อมูล
ชื่อผู้แต่ง. (ปี). ชื่อเรื่อง. (ข้อมูลวิทยานิพนธ์). มหาวิทยาลัย, ประเทศ.
[กรณีไทย อาจละชื่อประเทศ และข้อมูลควรบอกระดับและสาขา]
ชื่อผู้แต่ง. (ปี). ชื่อเรื่อง. (ข้อมูลฯ). สืบค้นจาก ชื่อฐานข้อมูล. (เลขอ้างอิง).
กอ ใจดี. (2554). การศึกษานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศไทย. (วิทยานิพนธ์
ปริญญา วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)). มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
Smith, A.B. (1997). A study of information technology in Thailand.
(Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest database.
(UMI No. AAA 1234567).
(6) สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(6.1) กรณีเอกสารข้างต้นที่สืบค้นจากระบบออนไลน์ได้ ให้เติม
คาว่า ค้นจาก และที่อยู่ URL ต่อท้าย (ภาษาอังกฤษใช้คาว่า Retrieved from …)
บางกรณีอาจระบุเดือนและวันที่ และที่อยู่ URL ไม่ต้องทาเป็น Link หรือขีดเส้น
ใต้ บางกรณีละส่วนเมืองและสานักพิมพ์ได้ หลีกเลี่ยง Link ทีย่ าวมากเกินไป
กอ ใจดี. (2558). ไอทีวันนี้. กรุงเทพฯ: สมาคมไอทีไทย. ค้นจาก
http://itthai.com/doc/IT-1234.pdf.
Smith, A.B. (2014). Catch IT if you can. IT Today 10(1): 5-8.
Retrieved from http://www.ittoday.org/j/10_1/article1234.pdf.
(6.2) เว็บไซต์
กรณีสถาบันใช้ ชื่อองค์กร กรณีบุคคลใช้ชื่อบุคคล. (ปี). ชื่อเรื่อง. ค้นจาก …
สมาคมไอทีไทย. (2554). นโยบายไอที. ค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2557 ค้นจาก
http://itthai.com/it_policy_2550-2560.pdf.
กอ ใจดี. (2557). ข้อควรรู้เกี่ยวกับไอที. ค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2557 ค้นจาก
http://itthai.com/it2know/
(6.3) ข้อมูลออนไลน์ เช่น เว็บบล็อก กระดานสนทนาออนไลน์ (โดยควรหลีกเลี่ยง
ข้อมูลลักษณะนี้ซึ่งข้อมูลมักสูญหายและมักไม่อิงความเป็นวิชาการ)
ชื่อผู้เขียน (ปี, วันเดือน หรือ Month, Day). ชื่อหัวข้อ (ไม่เน้นข้อความ).
[ลักษณะข้อมูล เช่น เว็บบล็อก กระดานสนทนา]. ค้นจาก …
กขค_IT_man. (2557, 20 ธันวาคม). ทาไมไม่ควรใช้ IT ในห้องเรียน
[กระดานสนทนา]. ค้นจาก http://itworldA-Z/menu9/forum.
รูปแบบในการใช้ภาษาอังกฤษในเนือ้ เรื่องภาษาไทย
(1) ชื่อเรื่อง ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ต้นคา ยกเว้นคากลุ่ม article, คาเชื่อม, คาสันธาน, คาบุพบท ใช้
ตัวพิมพ์เล็ก แต่ถ้าคาดังกล่าวยาว 5 ตัวหรือมากกว่าใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ต้นคา คาย่อใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ ชื่อ
เฉพาะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ต้นคา เช่น Information Technology and Policy of Thailand
(2) คาแรกสุดของชื่อเรื่อง และคาที่เป็นหัวข้อองค์ประกอบของเนื้อหา ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่แก่ต้น
คา เช่น Abstract ; Keywords ; Introduction ; Methods
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(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
---------------------------------------
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