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Abstract  

The objectives of this research were to study  

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

rice farmers in the upper northern region,  

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

system.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

the average was 4.28. 

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

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

Received: 14 ก.ค. 2564         Revised: 11 ส.ค. 2564  Accepted: 19 ส.ค. 2564 

 



18 
 

บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับ

ระบบเกษตรนาแปลงใหญของเกษตรกรผูปลูกขาวในเขตภาคเหนือตอนบน 2) ความสัมพันธระหวาง

คุณลักษณะและประสิทธิภาพการใชสารสนเทศของระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับระบบเกษตรนาแปลง

ใหญของเกษตรกรผูปลูกขาวในเขตภาคเหนือตอนบน กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจาหนาท่ีและ

นักวิชาการเกษตร ผูเชี่ยวชาญดานระบบงานคอมพิวเตอร เกษตรกร นักศึกษา สาขาพืชไร คณะผลิตกรรมการ

เกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ และผูสนใจท่ัวไปท่ีสนใจเก่ียวกับระบบเกษตรนาแปลงใหญ จํานวน 80 ตัวอยาง 

โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษา วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ท่ีระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.05 ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนนักศึกษาหลักสูตรพืชไร มีระดับการศึกษาปริญญา

ตรี และผูประเมินสวนใหญมีประสบการณทํางาน 10 ปข้ึนไป คุณลักษณะและประสิทธิภาพของระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจสําหรับระบบเกษตรนาแปลงใหญของเกษตรกรผูปลูกขาวในเขตภาคเหนือตอนบน โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก คิดเปนคาเฉลี่ย 4.18  และประโยชนท่ีทานไดรับจากการเขาใชบริการในครั้งนี้ ใน

ระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยคือ 4.28 

      

คําสําคัญ: ระบบเกษตรนาแปลงใหญ, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ, ประสิทธิภาพของระบบสนับสนุน 

            การตัดสินใจสําหรบัระบบเกษตรนาแปลงใหญ 

 

1. บทนํา 

ขาวเปนสินคาเกษตรท่ีมีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจประเทศ เนื่องจากสามารถสรางรายไดเขา

ประเทศมูลคามหาศาลเปนเวลาตอเนื่องจากอดีตจนถึงปจจุบัน  โดยประเทศไทยถือเปนผูผลิตขาวรายใหญเปน

อันดับท่ี 6 ของโลก เห็นไดจากปริมาณผลผลิตขาวเปลือกของไทยโดยเฉลี่ยอยูท่ี 30 – 31 ลานตันตอป หรือ

ประมาณ 20 ลานตันขาวสารตอป ซ่ึงผลผลิตรอยละ 55 ถูกใชสําหรับบริโภคในประเทศ ท่ีเหลือจึงสงออกไป

ยังตลาดตางประเทศ  ท่ีผานมาประเทศไทยสามารถสงออกขาวเปนอันดับหนึ่งของโลกมาโดยตลอด คือ มี

ปริมาณเฉลี่ยปละ 8-9 ลานตันขาวสาร  จากปริมาณคาขาวโลกเฉลี่ยปละ 27 ลานตันขาวสาร  แตดวยการ

แขงขันท่ีรุนแรงในตลาดสงออกขาวทําใหประเทศไทยตกอันดับมาอยูท่ี 3  ในป พ.ศ.2555  โดยมีคูแขงท่ีสําคัญ

คือ ประเทศเวียดนาม และอินเดีย เนื่องจากตนทุนการผลิตขาวของประเทศคูแขงต่ํากวาประเทศไทย

คอนขางมาก (มนตรี สิงหะวาระ, 2562) 

ระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ เปนการดําเนินงานซ่ึงเนนการรวมกลุมของเกษตรกรราย

ยอย ท่ีอยูบริเวณพ้ืนท่ีใกลเคียงกันท่ีพรอมจะพัฒนาการผลิตและการตลาดรวมกันตลอดหวงโซอุปทาน โดย
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วางระบบ การผลิตและการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน เพ่ือประหยัดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิต โดยเนนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาด ตามนโยบายการตลาดนําการผลิต นําไปสูการ

จัดการสินคาเกษตร สูสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทาน สรางเสถียรภาพของราคาสินคาเกษตรไดอยางม่ันคง

ในอนาคต ตามแผนปฏิรูปการเกษตร โดยเกษตรกรยังคงเปนเจาของพ้ืนท่ีและรวมกันดําเนินการบริหารจัดการ

การผลิต ท้ังนี้ การกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายของเกษตรแปลงใหญ ดําเนินการในพ้ืนท่ีตาง ๆ เชน พ้ืนท่ีในเขต

ชลประทาน พ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน พ้ืนท่ีในเขตสหกรณนิคมและพ้ืนท่ีเกษตรท่ัวไป โดยเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ

จะรวมกันกําหนดเปาหมายการผลิต การถายทอดเทคโนโลยี การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุกข้ันตอน จนถึง

การเชื่อมโยงตลาดกับภาคเอกชน แบบประชารัฐ ท้ังนี้ การปรับระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ โดยการ

นําหลักเกษตรสมัยใหมรวมกับการเชื่อมโยงตลาด จะกอใหเกิดความรวมมือในการผลิต โดยเกษตรกรหรือ

องคกรเกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีมีการดําเนินกิจกรรมท่ีใกลเคียงกัน หรือมีพ้ืนท่ีติดตอกันทําใหเกิดขนาดเศรษฐกิจท่ี

ใหญข้ึน (Economy of Scale) เกษตรกรเปนศูนยกลางในการดําเนินงาน ผลักดันใหเกษตรกรรวมกลุมในการ

ผลิต เพ่ือรวมกันจัดหาปจจัยการผลิตท่ีมีคุณภาพดี ราคาถูก และการใชเทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสม เชน 

เครื่องจักรกลการเกษตร (Motor Pool) เพ่ือลดตนทุน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตลอดจนการ

จัดการดานการตลาด ชวยพัฒนาเกษตรกรใหมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน มีการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีตามศักยภาพสูการ

พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรตามความตองการตลาด (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2563) 

ปจจุบันเทคโนโลยีเปนสิ่งท่ีสําคัญมาก เนื่องจากไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารและ

โทรคมนาคมอยางรวดเร็วและตอเนื่อง สงผลใหสามารถติดตอสื่อสารระหวางกันไดสะดวก รวดเร็ว มากข้ึน 

โดยเฉพาะการติดตอสื่อสารผานเครือขายอินเทอรเน็ต (รัตนา ลีรุงนาวารัตน, 2560)  และการประยุกตใช

ระบบสารสนเทศท่ีผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานของพนักงานเจาหนาท่ี  เพ่ือใหเกิดบริการ

แกประชาชนไดอยางรวดเร็ว สามารถเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของกับการทํางานไดครบถวน บันทึกขอมูลเอาไวอยาง

เปนระบบ  เพ่ือใหผูปฏิบัติงานนําขอมูลมาใชในการทํางานไดสะดวก  และมีการนําขอมูลมาประมวลเปน

สารสนเทศเพ่ือใหผูบริหารใชในการตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว (ครรชิต มาลัยวงศ, 2544) ทําใหสามารถนํามาใช

ในการพยากรณผลผลิตและลดตนทุนการผลิตได 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงตัดสินใจประเมินประสิทธิภาพผลการใชระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับระบบ

เกษตรนาแปลงใหญของเกษตรกรผูปลูกขาวในเขตภาคเหนือตอนบน ท่ีมีรูปแบบการเขาถึงฐานขอมูลท่ีมี

ประสิทธิภาพและศักยภาพท่ีจะสามารถนําไปใชประโยชนตอไดมากข้ึน มีการแสดงขอมูลคือ ราคาตลาด 

ผลผลิต ตนทุนการผลิตขาว การเก็บเก่ียว ปจจัยการผลิต เทคนิควิธีการเพาะปลูก แหลงทรัพยากรในชุมชน 

การใชประโยชนจากท่ีดิน เปนตน เพ่ือเปนขอมูลท่ีชวยสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับสถานการณการเพาะปลูก 

การตลาด และการใชเทคโนโลยี ของการปลูกขาวในปจจุบันตอไป 
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2. วัตถุประสงคของการดําเนินการ 

1. เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลผลการใชระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับระบบเกษตรนาแปลงใหญ

ของเกษตรกรผูปลูกขาวในเขตภาคเหนือตอนบน 

2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการใชระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับระบบเกษตรนาแปลงใหญของ

เกษตรกรผูปลูกขาวในเขตภาคเหนือตอนบน 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะกับประสิทธิภาพของระบบสนับสนุน

การตัดสินใจสําหรับระบบเกษตรนาแปลงใหญของเกษตรกรผูปลูกขาวในเขตภาคเหนือตอนบน โดยมีขอบเขต

การวิจัย ดังนี้ 

1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง : ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ เจาหนาท่ีและ

นักวิชาการเกษตร ผูเชี่ยวชาญดานระบบงานคอมพิวเตอร เกษตรกร นักศึกษา สาขาพืชไร คณะผลิตกรรมการ

เกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ และผูสนใจท่ัวไปท่ีสนใจเก่ียวกับระบบเกษตรนาแปลงใหญ กลุมตัวอยางใชสูตรของ 

Taro Yamane ท่ีไมทราบประชากรท่ีแนนอน โดยกําหนดระดับคาความเชื่อม่ันรอยละ 95 และระดับคาความ

คลาดเคลื่อนรอยละ 5  ไดขนาดกลุมตัวอยาง คือ 80 คน เพ่ือความครบถวนของขอมูล  ผูวิจัยจึงทําการเก็บ

ขอมูลจํานวน 80 ตัวอยาง 

2. ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา แบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

2.1 ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพสวนบุคคล และ คุณลักษณะระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับ

ระบบเกษตรนาแปลงใหญของเกษตรกรผูปลูกขาวในเขตภาคเหนือตอนบน 

2.2 ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับระบบเกษตรนาแปลง

ใหญของเกษตรกรผูปลูกขาวในเขตภาคเหนือตอนบน 

3. ขอบเขตดานระยะเวลา : การวิจัยครั้งนี้ใชเวลา ธันวาคม 2563 - มกราคม 2564 

 

4. สมมติฐานการวิจัย 

คุณลักษณะระบบสนบัสนุนการตัดสินใจสําหรับระบบเกษตรนาแปลงใหญ ของเกษตรกรผูปลูกขาวใน

เขตภาคเหนือตอนบน มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตดัสินใจสําหรับระบบเกษตรนา

แปลงใหญ ของเกษตรกรผูปลูกขาวในเขตภาคเหนือตอนบน ท่ีสงผลตอการตัดสินใจสําหรับสถานะการณการ

เพาะปลูก การตลาด และการใชเทคโนโลยี ของการปลูกขาวในปจจุบัน 
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5. นิยามศัพท 

1. ประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง การใชทรัพยากรในการดําเนินการใด ๆ ก็ตามโดยมีสิ่ง

มุงหวังถึงผลสําเร็จและผลสําเร็จนั้นไดมาโดยการใชทรัพยากรนอยท่ีสุด และการดําเนินการเปนไปอยาง

ประหยัด 

2. ประสิทธิภาพการใชระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับระบบเกษตรนาแปลงใหญ หมายถึง 

2.1 เม่ือผูบริหารหรือเจาหนาท่ี ๆ เก่ียวของกับระบบเกษตรนาแปลงใหญใชสารสนเทศใน

การวางแผน การสั่งการ การควบคุม และการตัดสินใจตามภาระหนาท่ีแลว ทําใหไดผลลัพธของงานท่ีดีข้ึนมี

ความถูกตองและมีความพึงพอใจมากข้ึน 

2.2 เม่ือผูบริหารหรือเจาหนาท่ี ๆ เก่ียวของกับระบบเกษตรนาแปลงใหญใชสารสนเทศใน

การวางแผน การสั่งการ การควบคุม และการตัดสินใจตามภาระหนาท่ีแลว ทําใหผูเก่ียวของทํางานตามภาระ

งานดวยความรวดเร็วข้ึน สะดวกข้ึน 

2.3 เม่ือผูบริหารหรือเจาหนาท่ี ๆ เก่ียวของกับระบบเกษตรนาแปลงใหญในการวางแผน การ

สั่งการ การควบคุม และการตัดสินใจตามภาระหนาท่ีงานแลว สามารถลดคาใชจายในการดําเนินงาน หรือลด

ตนทุนการผลิตได 

3. ระบบเกษตรนาแปลงใหญ คือ การสงเสริมเกษตรกรใหรวมกลุมกันเพ่ือผลิต ทําใหมีอํานาจใน

การตอรอง และสามารถลดตนทุนในการผลิตได โดยไมไดรวมทุกแปลงเขาดวยกัน เพียงแตเปนการรวมกลุม

กันเทานั้น โดยภาครัฐจะเขามาสงเสริมการลดตนทุน เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมคุณภาพขาว และกิจกรรมการเกษตร

อ่ืนๆ พัฒนาใหเปนจุดเรียนรู การบริหารจัดการ เชิงอุตสาหกรรมครบวงจร ดวยการถายทอด เทคโนโลยีการ

ผลิตขาวท่ีประณีตและเหมาะสมกับพ้ืนท่ีสูเกษตรกรในชุมชน 

4. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ หมายถึง เปนระบบยอยหนึ่งในระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

โดยท่ีระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะชวยผูบริหารในเรื่องการตัดสินใจในเหตุการณหรือกิจกรรมทางธุรกิจท่ีไม

มีโครงสรางแนนอน หรือก่ึงโครงสราง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจอาจจะใชกับบุคคลเดียวหรือชวยสนับสนุน

การตัดสินใจเปนกลุ ม เปนระบบสารสนเทศท่ีสามารถโตตอบกับผูใชโดยท่ีระบบนี้จะรวบรวมขอมูลและ

แบบจําลองในการตัดสินใจท่ีสําคัญ   

 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เพ่ือใหทราบถึงคุณลักษณะของระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับระบบเกษตรนาแปลงใหญ 

2. เพ่ือใหทราบถึงระดับประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับระบบเกษตรนาแปลง

ใหญในเขตภาคเหนือตอนบน 
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7. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ เปนไปตามวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณลักษณะกับประสิทธิภาพของการใชระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจสําหรับระบบเกษตรนาแปลงใหญของเกษตรกรผูปลูกขาวในเขตภาคเหนือตอนบน เพ่ือ

ชวยสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับสถานะการณการเพาะปลูก การตลาด และการใชเทคโนโลยี ของการปลูก

ขาวในปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ในการศึกษานี้ไดแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุมหลัก ไดแก ชาวนาในพ้ืนท่ีเปาหมายภาคเหนือ

ตอนบน คือจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา และกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของในการตัดสินใจเพ่ือวางแผนการใช

ท่ีดิน แรงงาน ปริมาณน้ํา และปจจัยการผลิต ทําการสุมกลุมตัวอยางท่ีมีขนาดประชากรเทากับ 100 เม่ือนํามา

หาขนาดของกลุมตัวอยางดวยวิธีการของ Yamane ท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 (กัญญสิริ จันทรเจริญ, 

2554) ไดจํานวนตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ดังนี้ 

2
  

1
Nn
Ne

=
+

 

ตัวแปรอิสระ 
ตัวแปรตาม 

สถานภาพสวนบุคคล 

1. ตําแหนงงาน 

2. ระดับการศึกษา 

3. ประสบการณทํางาน 

 

 

 

 

 

ประสิทธิภาพของระบบสนับสนุน

การตัดสินใจสําหรับระบบเกษตรนา

แปลงใหญในเขตภาคเหนือตอนบน 

 

คุณลักษณะระบบสนับสนุนการตดัสินใจสาํหรับ

ระบบเกษตรนาแปลงใหญ 

 

4. ดานความเหมาะสมในหนาท่ีการทํางานของ

โปรแกรม 

5. ดานความถูกตองในการทํางานโปรแกรม 

6. ดานความสะดวก และงายตอการใชงาน

โปรแกรม 

7. ดานความรักษาความปลอดภัยของ

โปรแกรม 

 ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวความคิดในการวิจัย 
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจาก

การศึกษาและทบทวนเอกสาร วารสาร ตารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจสําหรับระบบเกษตรนาแปลงใหญของเกษตรกรผูปลูกขาวในเขตภาคเหนือตอนบน โดยการสราง

แบบสอบถาม ดังนี้ 

1. รวบรวมขอมูลจากระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับระบบเกษตรนาแปลงใหญของเกษตรกรผู

ปลูกขาวในเขตภาคเหนือตอนบน 

2. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ตัวชี้วัด และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีศึกษา แลวกําหนดเปน

กรอบแนวคิดใหครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงคท่ีตองการศึกษา 

3. ศึกษาและรวบรวมขอมูล แลวบันทึกขอมูลประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับ

ระบบเกษตรนาแปลงใหญของเกษตรกรผูปลูกขาวในเขตภาคเหนือตอนบน 

4. ประมวลผลขอมูลและรายงานประสิทธิภาพการใชระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับระบบ

เกษตรนาแปลงใหญของเกษตรกรผูปลูกขาวในเขตภาคเหนือตอนบนเปนไปตามตัวชี้วัดท้ังหมด 

5. สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดท่ีกําหนดในขอ 2 โดยแบงแบบสอบถามเปน 2 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปน

แบบปลายปด จําแนกตาม ตําแหนงงาน ระดับการศึกษา และประสบการณทํางาน 

สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะและประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจสําหรับระบบเกษตรนาแปลงใหญของเกษตรกรผูปลูกขาวในเขตภาคเหนือตอนบน ซ่ึงมีลักษณะ

แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) โดยใชมาตราสวนประมาณคาของลิ

เคิรท (Likert) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด โดยมีเกณฑการแปลความหมาย ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑการใหคะแนน ความหมาย 

4.21 – 5.00 มีความพึงพอใจตอการใชงานระบบอยูในระดับมากท่ีสุด 

3.41 – 4.20 มีความพึงพอใจตอการใชงานระบบอยูในระดับมาก 

2.61- 3.40 มีความพึงพอใจตอการใชงานระบบอยูในระดับปานกลาง 

1.81- 2.60 มีความพึงพอใจตอการใชงานระบบอยูในระดับนอย 

1.00 – 1.80 มีความพึงพอใจตอการใชงานระบบอยูในระดับนอยท่ีสุด 

ตารางท่ี 1  เกณฑการใหคะแนนของแบบประเมินผลความพึงพอใจตอการใชงานระบบ 
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6. ดําเนินการสรางแบบสอบถามฉบับราง  

7. ผูวิจัยนําแบบสอบถามฉบับรางท่ีสรางข้ึนพรอมแบบประเมินไปใหผูเชี่ยวชาญซ่ึงมีความรูและ

ประสบการณทางดานท่ีจะทําการศึกษาพิจารณาแบบสอบถาม จํานวน 8 ทาน เพ่ือเปนการทดสอบความ

เท่ียงตรงเนื้อหา (Content Validity) ขอคําถามท่ีครอบคลุมเนื้อหาท่ีจะวัดเหมาะสมและตรงประเด็น ความ

ถูกตองและความชัดเจนของภาษาท่ีใชในขอคําถาม แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item 

Objective Congruence --IOC) โดยกําหนดคะแนนพิจารณา ดังนี้ 

+1   หมายถึง  ผู เชี่ยวชาญแนใจวาแบบสอบถามวัดไดสอดคลองกับการใชระบบเกษตรนา 

                              แปลงใหญผานเครือขายอินเทอรเน็ต ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

  0   หมายถึง  ผู เชี่ยวชาญไมแน ใจวาแบบสอบถามวัดไดสอดคลองกับการใชระบบเกษตร 

                             นาแปลงใหญผานเครือขายอินเทอรเน็ต ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

-1   หมายถึง  ผู เชี่ยวชาญแนใจวาแบบสอบถามวัดไดไมสอดคลองกับการใชระบบเกษตร 

                             นาแปลงใหญผานเครือขายอินเทอรเน็ต ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

 โดยเลือกคา IOC ตั้งแตระดับ 0.5 ข้ึนไป ถือวา ใชได  

8. นําแบบสอบถามฉบับรางท่ีไดผานการแกไขจากผูเชี่ยวชาญแลว ไปทดลองใช (Try out) กับกลุม

ประชากรท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับประชากรท่ีตองการศึกษา จํานวน 80 ชุด 

  

การเก็บรวบรวมขอมูล  

1. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 80 ตัวอยาง  

2. ดําเนินการแจกแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง โดยผูวิจัยเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

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

https://docs.google.com และแจกแบบสอบถามผานทางเครือขายสังคมออนไลน แกเจาหนาท่ีและ

นักวิชาการเกษตร ผูเชี่ยวชาญดานระบบงานคอมพิวเตอร เกษตรกร นักศึกษา สาขาพืชไร คณะผลิตกรรมการ

เกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ และผูสนใจท่ัวไปท่ีสนใจเก่ียวกับระบบเกษตรนาแปลงใหญ ซ่ึงผูวิจัยไดทําการสง

ลิงคแบบสอบถาม https://forms.gle/pQUV1CkGGaUNhRJM9 ใหกับกลุมตัวอยางดังกลาว 

3. รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามท่ีสมบูรณครบถวน เพ่ือนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป 

 

การวิเคราะหขอมูล  

ผูวิจัยนําคะแนนท่ีไดจากการนําแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูล โดยโปรแกรมทางสถิติ โดย

ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  
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1. การวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือ  

1.1 ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม วิเคราะหความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ดําเนินการโดยหา

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

2. การวิเคราะหขอมูลเพ่ือตอบคาถามการวิจัย 

2.1 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการ

แจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ แลวนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปตารางประกอบการบรรยาย  

2.2 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะและประสิทธิภาพของระบบเกษตรนาแปลงใหญ เปน

แบบมาตราสวนประมาณคาวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคาเฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นาเสนอ

ในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพ่ืออธิบายขอมูลลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ไดแก 

คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 

ผลการวิจัย  

การนําเสนอผลการศึกษา ผูวิจัยขอนําเสนอเปนภาพรวม และขอสรุปผลการวิจัยท่ีเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการวิจัยท่ีตั้งไว โดยสามารถสรุปผลการวิเคราะหออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ผลการศึกษาและรวบรวมขอมูล แลวบันทึกขอมูลประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจสําหรับระบบเกษตรนาแปลงใหญของเกษตรกรผูปลูกขาวในเขตภาคเหนือตอนบน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี 2 แสดงการบริหารจัดการขอมูลเกี่ยวกับระบบเกษตรนาแปลงใหญ 
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สวนท่ี 2 การประเมินผลความพึงพอใจในการใชบริการเว็บไซต สามารถสรุปผลการวิเคราะหออกเปน 

2 สวน ดังนี้ 

 

1) ขอมูลเก่ียวกับขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนนักศึกษาหลักสูตรพืชไร คณะผลิต

กรรมการเกษตร ม.แมโจ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และผูประเมินสวนใหญมีประสบการณทํางาน 10 ปข้ึน

ไป (ตารางท่ี 2 – ตารางท่ี 4) 

 

ประเภท จํานวน รอยละ 

เจาหนาท่ีและนักวิชาการเกษตร 6 7.5 

ผูเชี่ยวชาญดานระบบคอมพิวเตอร 15 18.75 

นักศึกษาหลักสูตรพืชไร คณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แมโจ 29 36.25 

เกษตรกร 5 6.25 

ผูสนใจท่ัวไป 25 31.25 

รวม 80 100.0 

 จากตารางท่ี 2  แสดงจํานวนผูประเมินท่ีเปนประชากรในการตอบแบบสอบถาม พบวา เปนนักศึกษา

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

ตารางท่ี 2  ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูประเมิน จําแนกตามประเภท 

 

ภาพท่ี 3 กราฟแสดงจํานวนพ้ืนท่ีเพาะปลูก ในแตละตําบล ของจังหวัดเชียงรายและพะเยา 
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คน  คิดเปนรอยละ 31.25    และผูเชี่ยวชาญดานระบบคอมพิวเตอร จํานวน 15 คน  คิดเปนรอยละ 18.75  

ตามลําดับ 

ตารางท่ี 3  ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูประเมิน จําแนกตามคุณวุฒิ 

คุณวุฒิ จํานวน รอยละ 

ปริญญาเอก 9 11.25 

ปริญญาโท 14 17.5 

ปริญญาตร ี 50 62.5 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   2 2.5 

มัธยมศึกษา   5 6.25 

รวม 80 100.0 

 จากตารางท่ี 3  แสดงจํานวนผูประเมินท่ีเปนประชากรในการตอบแบบสอบถาม พบวา มีคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 62.5 คุณวุฒิระดับปริญญาโท จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 

17.5 และมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน 9 คน  คิดเปนรอยละ 11.25  ตามลําดับ 

ตารางท่ี 4  ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูประเมิน จําแนกตามประสบการณทํางาน 

ประสบการณทํางาน จํานวน รอยละ 

10 ปข้ึนไป 38 47.5 

7-10 ป 8 10.0 

4-6 ป 3 3.8 

1-3 ป 2 2.5 

นอยกวา 1 ป 29 36.2 

รวม 80 100.0 

จากตารางท่ี 4  แสดงจํานวนผูประเมิน จําแนกตามประสบการณทํางาน ผลการศึกษา พบวา ผูประเมิน

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

ประสบการณทํางาน นอยกวา 1 ป มีจํานวน 29 คน  คิดเปนรอยละ 36.2 และผูประเมินท่ีมีประสบการณ

ทํางาน 7-10 ป จํานวน 8 คน  คิดเปนรอยละ 10 ตามลําดับ 

  

2) ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นท่ีมีตอคุณลักษณะและประสิทธิภาพของระบบเกษตรนาแปลงใหญ 

(ตารางท่ี 5 – ตารางท่ี 9) 
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ตารางท่ี 5 แสดงทัศนคติของผูประเมินท่ี มีตอการใชงานเว็บไซตระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

               สําหรับเกษตรนาแปลงใหญ 

ดานการประเมินความเหมาะสมในหนาท่ีการทํางานของโปรแกรม (System Requirement Test) 

ท่ี ประเด็น 

ทัศนคติ 

 

  

X  

 

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

5 4 3 2 1    

1. ความส าม ารถ

ของระบบการ

จัดเก็บขอมูล 

29 40 10 1 0 

4.21 

 

0.71 

    

มาก

ท่ีสุด 

 

36.25

% 

50.0% 12.5% 1.25

% 

0% 
 

 
 

2. ความสามารถใน

การคนหาขอมูล

เ ก่ี ย ว กั บ

เก ษ ต ร ก ร ร ม

แปลงใหญ 

28 37 14 1 0 

4.15 

 

   

35.0% 46.25% 17.5% 1.25

% 

0% 0.75 

 

มาก 

 

3. ความสามารถใน

ก า ร ร า ย ง า น

ขอ มูลตรงตาม

ตองการ 

30 35 13 2 0 

4.16 

   

37.5% 43.75% 16.25% 2.5% 0% 0.79   

มาก  

จากตารางท่ี 5 แสดงทัศนคติของของผูประเมินท่ีมีตอการใชงานเว็บไซตระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

สําหรับเกษตรนาแปลงใหญ  ดานการประเมินความเหมาะสมในหนาท่ีการทํางานของโปรแกรม (System 

Requirement Test) ในประเด็นของความสามารถของระบบการจัดเก็บขอมูล มีคาเฉลี่ย คือ 4.21   ซ่ึงเปน

ทัศนคติในระดับเห็นดวยมาก   รองลงมา ในประเด็นของความสามารถในการรายงานขอมูลตรงตามตองการ มี

คาเฉลี่ย คือ 4.16  ซ่ึงเปนทัศนคติในระดับเห็นดวยมาก  และในประเด็นของความสามารถในการคนหาขอมูล

เก่ียวกับเกษตรกรรมแปลงใหญ พบวา มีคาเฉลี่ย คือ 4.15    ซ่ึงเปนทัศนคติในระดับเห็นดวยมาก ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 6 แสดงทัศนคติของผูประเมินท่ี มีตอการใชงานเว็บไซตระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

                    สําหรับเกษตรนาแปลงใหญ 

ดานความถูกตองในการทํางานโปรแกรม (Functional Test) 

ท่ี ประเด็น 

ทัศนคติ  

  

X  

 ระดับ

ความพึง

พอใจ 

5 4 3 2 1 
S.D. 

1. ความถูกตอง

ในการทํางาน

ของระบบใน

ภาพรวม 

30 38 11 1 0 
 

4.21 

 

 

มากท่ีสุด 
37.5% 47.5% 13.75% 1.25% 0% 

0.72 

 

2. ความถูกตอง

ในการบันทึก

ขอมูลลง

ระบบ 

33 37 7 3 0 

4.25 

 

0.77 
มากท่ีสุด 

41.25% 46.25% 8.75% 3.75% 0% 
 

3. ความถูกตอง

ในการ

ประมวลผล

ขอมูล 

34 36 8 2 0 

 

4.28 
0.75 มากท่ีสุด 

  42.5% 45.0% 10.0% 2.5% 0%    

4. ความถูกตอง

ของผลลัพธท่ี

ได 

33 36 9 2 0 
 

4.25 

 

0.75 
มากท่ีสุด 

  41.25% 45.0% 11.25% 2.5% 0%    

5. ความถูกตอง

ตอการแกไข

ขอมูล 

32 33 13 2 0 
 

4.19 

 

0.80 มาก 

 40.0% 41.25% 16.25% 2.5% 0%  

จากตารางท่ี 6 แสดงทัศนคติของผูประเมินท่ีมีตอการใชงานเว็บไซตระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับ

เกษตรนาแปลงใหญ ดานความถูกตองในการทํางานโปรแกรม (Functional Test) พบวา ในประเด็นของความ

ถูกตองในการประมวลผลขอมูล สูงท่ีสุดคือ 4.28 ซ่ึงเปนทัศนคติในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด  รองลงมาคือ 
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ทัศนคติในประเด็นของความถูกตองในการบันทึกขอมูลลงระบบ และ ความถูกตองของผลลัพธท่ีได มีคาเฉลี่ย 

เปน 4.25  เทากัน  ซ่ึงเปนทัศนคติในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด   และในประเด็นของความถูกตองในการทํางาน

ของระบบในภาพรวม มีคาเฉลี่ยเปน 4.21 ซ่ึงเปนทัศนคติในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ตามลําดับ 

ตารางท่ี 7 แสดงทัศนคติของผูประเมินท่ี มีตอการใชงานเว็บไซตระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

                    สําหรับเกษตรนาแปลงใหญ 

ดานการประเมินความคิดเห็นดานความสะดวกและงายตอการใชงานโปรแกรม (Usability Test) 

ท่ี ประเด็น 

ทัศนคติ  

  X  

 ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

5 4 3 2 1 

S.D. 

1. ความงายตอการใช

งาน 

33 35 11 1 0  

4.25 

 

 
มาก

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

 

2. ความเหมาะสมในการ

ออกแบบหนาจอ

ทํางาน 

32 37 9 2 0 

4.24 

 

0.75 
มาก

ท่ีสุด 
40.0% 46.25% 11.25% 2.5% 0%  

3. ความสวยงามของ

ระบบ 

28 37 12 3 0 
 4.13 0.80 มาก 

  35.0% 46.25% 15.0% 3.75% 0%    

4. รูปแบบอักษรท่ีใช 35 31 11 3 0 
 4.23 

 

0.83 

มาก

ท่ีสุด 

  43.75% 38.75% 13.75% 3.75% 0%    

5. การใชภาษาตอการใช

งานตามวัตถุประสงค 

31 38 9 2 0 
 4.23 

 

0.75 

มาก

ท่ีสุด 

  37.5% 47.5% 11.25% 3.75% 0%    

6. ความรวดเร็วในการ

ประมวลผลและการ

แสดงระบบ 

37 34 6 3 0 

 4.31 
 

0.77 

มาก

ท่ีสุด 

  46.25% 42.5% 7.5% 3.75% 0%    
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จากตารางท่ี 7 แสดงทัศนคติของผูประเมินท่ีมีตอการใชงานเว็บไซตระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับ

เกษตรนาแปลงใหญ ดานการประเมินความคิดเห็นดานความสะดวก และงายตอการใชงานโปรแกรม 

(Usability Test) พบวา ในประเด็นของความรวดเร็วในการประมวลผลและการแสดงระบบ สูงท่ีสุดคือ 4.31 

ซ่ึงเปนทัศนคติในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด   รองลงมาคือ ทัศนคติในประเด็นของความงายตอการใชงาน มี

คาเฉลี่ย เปน 4.25 ซ่ึงเปนทัศนคติในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด   และในประเด็นของความเหมาะสมในการ

ออกแบบหนาจอทํางาน มีคาเฉลี่ยเปน 4.24 ซ่ึงเปนทัศนคติในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 8 แสดงทัศนคติของผูประเมินท่ี มีตอการใชงานเว็บไซตระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

                    สําหรับเกษตรนาแปลงใหญ 

ดานการประเมินความคิดเห็นดานความรักษาความปลอดภัยของโปรแกรม (Security Test) 

ท่ี ประเด็น 

ทัศนคติ  

  X  

 ระดับ

ความพึง

พอใจ 

5 4 3 2 1 
S.D. 

1. ความเหมาะสมตอการ

ตรวจสอบในการปอน

ขอมูลนําเขาสูระบบ 

33 30 14 3 0  

4.16 

 

 

มาก 40.0% 37.5% 17.5% 5.0% 0% 0.85 

 

2. การปองกันการแกไข

ข อ มู ลสอดคล อ งกั บ

ระบบการทํางาน 

32 33 12 3 0 

4.18 

 

0.82 มาก 

จากตารางท่ี 8 แสดงทัศนคติของผูประเมินท่ีมีตอการใชงานเว็บไซตระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับ

เกษตรนาแปลงใหญ ดานการประเมินความคิดเห็นดานความรักษาความปลอดภัยของโปรแกรม (Security 

Test) พบวา ในประเด็นของการปองกันการแกไขขอมูลสอดคลองกับระบบการทํางาน สูงท่ีสุดคือ 4.18 ซ่ึงเปน

ทัศนคติในระดับเห็นดวยมาก   และในประเด็นของความเหมาะสมตอการตรวจสอบในการปอนขอมูลนําเขาสู

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

                   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับเกษตรนาแปลงใหญ  

ท่ี รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ  

  

X  S.D. 

 

5 4 3 2 1 ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

1. ทานมีความพึงพอใจ

โดยรวมจากการเขาใช

บริการเว็บไซตระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจระบบ

เกษตรนาแปลงใหญ 

33 31 13 3 0 

4.18 

 

0.84 

 

 

มาก 

41.25% 38.75% 16.25% 3.75% 0%  

2. ประโยชนท่ีทานไดรับจาก

การเขาใชบริการในครั้งนี้ 

36 32 10 2 0 

4.28 0.78 

 

45.0% 40.0% 12.5% 2.5% 0% มาก

ท่ีสุด 

จากตารางท่ี 9  ผลการศึกษา พบวา ผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการใชงานเว็บไซตระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจสําหรับเกษตรนาแปลงใหญอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ย 4.18     

ซ่ึงเม่ือแยกออกเปนรายการประเมินความพึงพอใจในประเด็นตาง ๆ พบวา ผูประเมินมีความพึงพอใจ

โดยรวมจากการเขาใชบริการเว็บไซตระบบสนับสนุนการตัดสินใจระบบเกษตรนาแปลงใหญ ในระดับมาก คิด

เปนคาเฉลี่ย 4.18  และประโยชนท่ีทานไดรับจากการเขาใชบริการในครั้งนี้ ในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยคือ 

4.28  

 

การอภิปรายผลการวิจัย  

ประเด็นสําคัญท่ีไดพบจากการศึกษาในเรื่องนี้ ผูวิจัยจะไดสรุปและนํามาอภิปรายผลได ดังนี้  

ทัศนคติของผูประเมินท่ีมีตอการใชงานเว็บไซตระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับระบบเกษตรนา

แปลงใหญ ในภาพรวมพบวา ผูประเมินมีความพึงพอใจโดยรวมจากการเขาใชบริการเว็บไซตระบบสนับสนุน

การตัดสินใจระบบเกษตรนาแปลงใหญในระดับมาก คิดเปนคาเฉลี่ย 4.18  และผูประเมินไดประโยชนจากการ

เขาใชบริการในครั้งนี้ ในระดับมากท่ีสุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.28  เหตุท่ีเปนเชนนี้เนื่องมาจาก ผูศึกษางานวิจัยได

ดําเนินการพัฒนาระบบตามความตองการของผูใชงานระบบ อีกท้ังยังมีการนําเสนอขอมูลรายงานท่ีมีความ
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ถูกตอง ชัดเจน และเขาใจไดงาย มีการเลือกใชสี ขนาด และรูปแบบกราฟไดอยางเหมาะสม เชนเดียวกับ 

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

สอดคลองกับ เกียรติศักดิ์ จันทรแกวและจัก พิริยะพรสิริ (2560 : บทคัดยอ) กลาววา ระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจเพ่ือการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต เปนระบบท่ีชวยใหผูท่ีตองการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตมี

ขอมูลสนับสนุนในการตัดสินใจ เชน บริษัทผูขาย ชนิดกรมธรรม ชื่อกรมธรรม รายละเอียดเง่ือนไขในการทํา 

กรมธรรม ขอมูลติดตอกับบริษัทกรมธรรม รวมถึงขอมูลขาวสารกรมธรรมใหม ๆ ทําใหผูท่ีตองการเลือกซ้ือ

กรมธรรมประกันชีวิต มีทางเลือกในการตัดสินใจทําประกันชีวิตท่ีเหมาะสมตอตนเองและสามารถเปรียบเทียบ

ขอมูลแบบกรมธรรมประกันชีวิตท่ีระบบคัดเลือกจากเง่ือนไขท่ีผูใชงานไดระบุไว งานวิจัยไดทําการพัฒนาระบบ

เพ่ือชวยใหผูใชงานมีความสะดวกในการตัดสินใจ มีความสะดวกในการสืบคน วิเคราะหขอมูล และสามารถ

แสดงผลลัพธเก่ียวกับรูปแบบกรมธรรมประกันชีวิตท่ีเหมะสมกับผูใชมากท่ีสุด 3 อันดับ วิจัยนี้ไดใชเทคนิค 

Rule – Base เขามาชวยในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ผูวิจัยไดใชแบบประเมินหาความพึงพอใจ 

ซ่ึงผลการประเมินจาก ผูเชี่ยวชาญไดคาเฉลี่ย เทากับ 4.43 และคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.45 

ผลการประเมินจากผูใชระบบท่ัวไปไดคาเฉลี่ย 4.30 และคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.65 ซ่ึง

สามารถสรุปไดวา ระบบท่ีพัฒนาข้ึนมีความพึงพอใจอยูในระดับดี และสอดคลองกับ ธเนศร บุณนิล และคณะ 

(2554 : บทคัดยอ) กลาววาการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประโยชนในการสงเสริม

และสนับสนุน หนวยงานอภิบาล   ในดานการบริหารจัดการ การจัดเก็บฐานขอมูล คนหา และแกไขขอมูล

สําหรับบริการแกชุมชน และเกษตรกร และนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาหรือประยุกตใชใน

หนวยงานอ่ืนได  ท้ังนี้ ระบบฯ ท่ีพัฒนาข้ึนมุงเนนการจัดเก็บขอมูลและการประมาณการผลผลิต เชน ขอมูล

ปจจัยการผลิตทาง การเกษตรการประมาณการผลผลิตพืชและการประมาณการผลผลิตสัตว  การศึกษาในครั้ง

นี้ พัฒนาบน ระบบปฏิบัติการ Windows 7 โดยใชโปรแกรมภาษา SQL โปรแกรม Quantum GIS เปน

เครื่องมือสราง ฐานขอมูล และใชโปรแกรมภาษา PHP ในการติดตอฐานขอมูล และออกแบบเว็บเพจ จากการ

ประเมิน ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโดยผูใชงานระบบและผูเชี่ยวชาญ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศดวย

วิธี Black Box Testing ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ พบวามีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.75 จาก

คะแนน เต็ม 10 สรุปไดวา ระบบมีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชงานไดในระดับดี ซ่ึงงานวิจัยสามารถแปล

ผลไดวา ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับเกษตรนาแปลงใหญท่ีพัฒนานี้สามารถชวยในการสนับสนุนการ

ตัดสินใจของผูบริหารไดเปนอยางดี 
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  

1. ขอมูลเกษตรนาแปลงใหญท่ีนํามาจัดเก็บและรวบรวม มาจากหลาย ๆ แหลงขอมูล และตองนํามา

ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณโดยผูเชี่ยวชาญทางดานพืชไรตอไป เพ่ือใหการวิเคราะหผลมีความ

สมบูรณมากยิ่งข้ึน 

 2.  ควรปรับรูปแบบมุมมองของขอมูลใหดูเรียบงายและควรเพ่ิมมิติในการออกรายงานใหครอบคลุม

กับความตองการของผูใชงานใหมากข้ึน เพ่ือชวยสนับสนุนการตัดสินใจใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
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