




I

วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 

MAEJO INFORMATION TECHNOLOGY AND INNOVATION JOURNAL

ปีที่ 3  ฉบับที่ 2  เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560

ที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำาเนียร  ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

อาจารย์ รชฏ  เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกายภาพ

บรรณาธิการ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท  สิทธิ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กองบรรณาธิการ 

ศาสตราจารย์ ดร.พจนารถ  เสมอมิตร  University of Interdisciplinary Studies, Texas, USA   

รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ  บุญเชียง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

รองศาสตรจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต           มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

รองศาสตราจารย์จักรภพ  วงศ์ละคร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

นางศรีกุล  นันทะชมภู   มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

นายวุฒิพล  คล้ายทิพย์   มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

นายสมชาย  อารยพิทยา   มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท  สิทธิ         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์  อวิโรธนานนท์ 

นางศรีกุล  นันทะชมภู         อาจารย์อุทัยวรรณ  ศรีวิชัย 

อาจารย์ ดร.จักรกฤช  เตโช         นายสุธรรม  อุมาแสงทองกุล 

นายสมชาย  อารยพิทยา         นางสาวนรากร  ทิพนี 

นางอภิณห์พร  ปิยะจันทร์

เจ้าของ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

เลขที่ 63  หมู่ที่ 4  ตำาบลหนองหาร  อำาเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  50290 

โทรศัพท์ 0-5387-8505  โทรสาร 0-5387-8505 

https://mitij.mju.ac.th Email: mitij@mju.ac.th

พิมพ์ที่โรงพิมพ์

สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63  หมู่ที่ 4  ตำาบลหนองหาร  อำาเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  50290 

โทรศัพท์ 0-5387-5490-6   โทรสาร 0-5387-5489



II

บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  โศภีรักข์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  สมพงษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ  บุญเชียง มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

รองศาสตราจารย์จักรภพ  วงศ์ละคร มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์  สุขะหุต มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ  พิริยะสุรวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท  สิทธิ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล  รำาไพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

อาจารย์ ดร.ปรีดา  สามงามยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

อาจารย์ ดร.มหาชาติ  อินทโชติ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุร ี

อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ  สิริประเสริฐศิลป์ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

อาจารย์ ดร.อุดมลักษณ์  ธรรมปัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

อาจารย์ ดร.สมนึก  สินธุปวน มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

อาจารย์ ดร.จักรกฤช  เตโช มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

อาจารย์ ดร.พาสน์  ปราโมกข์ชน มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

อาจารย์ ดร.ปวีณ  เขื่อนแก้ว มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

อาจารย์ ดร..ศัลยพงศ์  วิชัยดิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

นางศรีกุล นันทะชมภู มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 

นายสมชาย  อารยพิทยา นางอภิณห์พร  ปิยะจันทร์

จัดทำาโดย  

กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์  0-5387-3601 

โทรสาร  0-5387-8505  E-mail:  mitij@mju.ac.th  เว็บไซต์ www.mitij.mju.ac.th

วารสารแมโ่จเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและนวัตกรรมเป็นวารสารราย 6 เดอืน กำาหนดออกปีละ 2 ฉบับ ในเดอืนมกราคม 

และเดือนกรกฎาคมของทุกปี โดยมีการเผยแพร่ออนไลน์ (Journal Online) ในรูปวารสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีการเผยแพร่

ในรูปเล่มสำาหรับจัดส่งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีจุดประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่งานวิจัย

และบทความทางวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รวมถึงสาขาวิชาต่าง ๆ ท่ีนำาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศไป
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การพัฒนาระบบฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น 
Mushroom Learning Center Maejo University via Web Application 

สมชาย อารยพิทยา, ปรีชา รตันัง  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 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าทางด้านการเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้าน
พืชผักต่าง ๆ โดยเฉพาะพืชผักด้านการผลิตเห็ดเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดรายได้และใช้เป็นอาหารให้
ครัวเรือน เกษตรกรยังขาดความรู้การขั้นตอนวิธีการผลิตเห็ดเศรษฐกิจเพ่ือเป็นการสนับสนุน KAP 
(Knowledge Agricultural Park) ของมหาวิทยาลัยในด้านพัฒนาแหล่งเรียนรู้การผลิตเห็ด จึงได้มี
แนวคิดในการท าวิจัยและพัฒนาฐานเรียนรู้และระบบสารสนเทศการผลิตเห็ดเศรษฐกิจขึ้นมาควบคู่
กับฐานเรียนรู้จริง โดยมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์สารสนเทศ ให้มีรูปแบบการเข้าถึง
ฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพที่จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้มากขึ้น มีการแสดง
ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ  เป็นการเพ่ิมมูลค่าของเกษตรกรในชุมชน
ต่าง ๆ ได ้

ค าส าคัญ: ระบบฐานข้อมูล, ฐานเรียนรู้เห็ดเศรษฐกิจ 

บทน า 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาพืชสวน  คณะผลิตกรรมการเกษตร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนด้านการผลิตพืชผักและการผลิตเห็ดในระดับ
ปริญญาตรี แต่ละปีการศึกษามีนักศึกษาที่จบปริญญาตรีด้านพืชผักประมาณ 60  คน  การเรียนการ
สอนเน้นหนักด้านการปฏิบัติได้จริง โดยมีการเรียนการสอนเร่ืองระบบการผลิตพืชผักและการผลิต
เห็ดที่ปลอดภัยจากสารพิษ โดยเฉพาะระบบการผลิตเห็ดในถุงทั้งเห็ดเมืองร้อนและเห็ดเมืองหนาวที่
ค านึงถึงระบบการปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสมในการผลิต 

การประยุกต์ใช้วัตถุดิบที่เหลือใช้ทางการเกษตรมาท าการเพาะเห็ดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและลด
มลภาวะการเกิดหมอกควันที่เกิดจาการเผา นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยต่าง ๆ อาทิเช่น โครงการวิจัยและ
พัฒนาเห็ดในโรงเรือน   การวิจัยเห็ดส าหรับเมืองร้อนและเมืองหนาว การวิจัยคุณภาพเห็ด
พ้ืนเมือง  เป็นต้น  ประกอบกับในแต่ละภาคการศึกษา หลักสูตรฯได้เปิดสอนวิชา พส 413 การผลิต
เห็ด ให้แก่นักศึกษาที่สนใจลงทะเบียนเรียนเป็นวิชาเลือก ภาคเรียนละ 50 คน 

จากกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการวิจัยแล้ว 
ยังเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร ประชาชนทั่วไป รวมทั้งนักเรียนและนักศึกษาที่เข้ามาฝึกอบรม ศึกษา
และดูงานเป็นประจ า ปี 2558  มีผู้ เข้าฝึกอบรมระยะสั้นในฐานเรียนรู้ เห็ดเศรษฐกิจ   จ านวน 
87  คน  ศึกษาดูงาน จ านวน 5,839 คน และเป็นวิทยากรอบรมภายนอก จ านวน  245 คน  รวม
ทั้งสิ้น 6,171 คน  การจัดท าโครงการนี้ขึ้นจะท าให้หลักสูตรฯสามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่สนับสนุน
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในหัวข้อการเป็นเลิศด้านวิชาการการเกษตร   (ด้านการ
ผลิตเห็ด) (ปรีชา รัตนัง, (ม.ป.ป.)) 
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บทคัดย่อ          
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าทางด้านการเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้าน
พืชผักต่าง ๆ โดยเฉพาะพืชผักด้านการผลิตเห็ดเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดรายได้และใช้เป็นอาหารให้
ครัวเรือน เกษตรกรยังขาดความรู้การขั้นตอนวิธีการผลิตเห็ดเศรษฐกิจเพ่ือเป็นการสนับสนุน KAP 
(Knowledge Agricultural Park) ของมหาวิทยาลัยในด้านพัฒนาแหล่งเรียนรู้การผลิตเห็ด จึงได้มี
แนวคิดในการท าวิจัยและพัฒนาฐานเรียนรู้และระบบสารสนเทศการผลิตเห็ดเศรษฐกิจขึ้นมาควบคู่
กับฐานเรียนรู้จริง โดยมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์สารสนเทศ ให้มีรูปแบบการเข้าถึง
ฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพที่จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้มากขึ้น มีการแสดง
ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ  เป็นการเพ่ิมมูลค่าของเกษตรกรในชุมชน
ต่าง ๆ ได ้

ค าส าคัญ: ระบบฐานข้อมูล, ฐานเรียนรู้เห็ดเศรษฐกิจ 

บทน า 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาพืชสวน  คณะผลิตกรรมการเกษตร 
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ยังเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร ประชาชนทั่วไป รวมทั้งนักเรียนและนักศึกษาที่เข้ามาฝึกอบรม ศึกษา
และดูงานเป็นประจ า ปี 2558  มีผู้ เข้าฝึกอบรมระยะสั้นในฐานเรียนรู้ เห็ดเศรษฐกิจ   จ านวน 
87  คน  ศึกษาดูงาน จ านวน 5,839 คน และเป็นวิทยากรอบรมภายนอก จ านวน  245 คน  รวม
ทั้งสิ้น 6,171 คน  การจัดท าโครงการนี้ขึ้นจะท าให้หลักสูตรฯสามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่สนับสนุน
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในหัวข้อการเป็นเลิศด้านวิชาการการเกษตร   (ด้านการ
ผลิตเห็ด) (ปรีชา รัตนัง, (ม.ป.ป.)) 

 

 
 

1. วัตถุประสงค์ของการด าเนินการ 
เพ่ือพัฒนาระบบฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2. วิธีด าเนินการ 
2.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ข้อมูลการอบรม สัมมนา ดูงาน 

การเป็นวิทยากร งานวิจัย และข้อมูลเกี่ยวกับเห็ดเศรษฐิกิจชนิดต่าง ๆ จากบุคลากรสาขาพืชผัก คณะ
ผลิตกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2.2 ท าการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเห็ดเศรษฐกิจ  
โดยท าการศึกษา รวบรวมข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาพืชผัก คณะผลิต
กรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ
เห็ดชนิดต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต  และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และออกแบบเพ่ือหารูปแบบเกี่ยวกับ
สารสนเทศ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้  โดยใช้หลักการตามวงจรการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Circle: SDLC)  ท าการออกแบบระบบฐานข้อมูลให้มีความเหมาะสมกับ
ระบบงานท่ีจะพัฒนา โดยใช้เครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบฐานข้อมูล เช่น อีอาร์โมเดล (Entity 
Relationship Model: ER-Model)    

2.3  ท าการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศฐานเรียนรู้เห็ดเศรษฐกิจ  โดยน า
ระบบที่ได้มาวิเคราะห์และออกแบบมาท าการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบของ Web Application   
เพ่ือใช้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต    ในการพัฒนาระบบสารสนเทศได้ใช้โปรแกรม Microsoft 
Visual Studio 2010 และใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2014 เป็นระบบฐานข้อมูล โดยจะ
แบ่งการท างานออกเป็นส่วนหลัก ๆ   ได้ 2 ส่วน ดังนี้ 

2.5.1 Front End เป็นส่วนที่แสดงผลข้อมูลที่เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา, ข้อมูลเห็ด
เศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ (ชื่อวิทยาศาสตร์, ชื่อท้องถิ่น, ลักษณะทางพฤกษศาสตร์), วิธีการเพาะเห็ด
เศรษฐกิจ, ข่าว/บทความเกี่ยวกับเห็ดเศรษฐกิจ และ วิดีโอเกี่ยวกับข้อมูลเห็ดเศรษฐกิจ  ให้กับผู้เยี่ยม
ชมเว็บไซต์ทั่ว ๆ ไป 

2 .5 .2 Back End เป็นส่วนที่ใช้ในการบริหารจัดการเนื้อหาข้อมูลและโครงสร้าง 
เว็บไซต์ ซึ่งส่วนนี้ใช้ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Administrator) 

2.4  ท าการติดตั้งระบบในเครื่องแม่ข่ายที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5  ท าการทดสอบระบบโดยมีการน าเข้าข้อมูลที่ได้ท าการศึกษาและรวบรวมมาเป็นข้อมูล

เบื้องต้นในการทดสอบระบบและการสืบค้นฐานข้อมูล 
2.6  ท าการเผยแพร่ข้อมูลและระบบสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้และ  

 ระบบ search engine ของโลก เช่น Google Search 
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2.7  ท าการออกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจและวิเคราะห์สรุปผลการประเมิน  โดย
ให้ผู้ใช้งานระบบที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น นักศึกษาสาขาพืชผัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ท าการประเมินผล
ความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ระบบฐานเรียนรู้เห็ดเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
3. ขอบเขตของโครงการ 

ในการศึกษาครั้งนี้ท าการศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูล  โดยศึกษาเฉพาะใน 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เท่านั้น   มีการสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูล  โดยมีการน าเข้าข้อมูลเห็ด
เศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการทดสอบระบบการสืบค้นฐานข้อมูล  โดยท าการติดตั้ง
ระบบใหม่ Upload ไฟล์เว็บต่างๆ พร้อมข้อมูลและรูปภาพเห็ดเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้     
ไปเก็บไว้ที่  Web hosting ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
เพ่ือเผยแพร่ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตต่อไป 

4. ผลการด าเนินงาน 
4.1 ด้านการออกแบบระบบการท างาน 

การพัฒนาระบบสารสนเทศในครั้งน้ีได้มีการวิเคราะห์และออกแบบระบบการ
ท างาน  โดยน าเครื่องมือต่าง 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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ภาพที่ 2 Context Diagram ระบบฐานเรียนรู้เห็ดเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

 
 

4.1.2 แผนภูมิการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram)  
แผนภาพกระแสข้อมูล(Data Flow Diagram: DFD) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
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ระหว่างผู้วิเคราะห์ระบบกับผู้ใช้ระบบ (นภัทร รัตนนาคินทร์, (2558)) 
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ภาพที ่3  แสดงแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 ระบบฐานเรียนรู้เห็ดเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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ขั้นตอนนี้ เป็นการสร้างแบบจ าลองของระบบสารสนเทศ  โดยท าให้อยู่ในรูปแบบ
ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational database)  ที่มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแถวและ
คอลัมน์ในลักษณะตารางสองมิติ  ประกอบด้วย แอททริบิวต์ที่แสดงคุณสมบัติของรีเลชั่นหนึ่ ง ๆ    
โดยที่รีเลชั่นต่าง ๆ ได้ผ่านกระบวนการท ารีเลชั่นให้เป็นบรรทัดฐาน (Normalized)  มีการใช้
พจนานุกรมข้อมูลจะเป็นตัวบอกคุณลักษณะของข้อมูลที่ใช้ในองค์กร และเป็นตัวส าคัญส าหรับ
นักวิเคราะห์ระบบ ในการพัฒนาระบบ เพราะจะเป็นตัวช่วยให้ทีมงาน และผู้ใช้ระบบทุกคนพูดถึง
ข้อมูลตัวเดียวกัน  เมื่อข้อมูลนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่ต่างกัน (ชาคริต กุลไกรศรี, 2556) 

แบ่งการออกแบบเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนการจัดเก็บข้อมูลการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ และ
ส่วนจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานระบบ ได้แสดงรายชื่อตาราง ค าอธิบาย และประเภทของตารางทั้งหมด ได้
ด้วยตารางที่ 1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1 รายช่ือตารางในส่วนการจัดเก็บข้อมูลฐานเรียนรู้เห็ดเศรษฐกิจ 

ล าดับ ชื่อตาราง ค าอธิบาย ประเภท 
1 Mashroom_MJU เป็นตารางหลักในการจัดเก็บข้อมูลการ

ผลิตเห็ดเศรษฐกิจ 
ตารางหลัก 

2 Mushroom_Science เป็นตารางข้อมูลชื่อทางวิทยาศาสตร์ ตารางอ้างอิง 
3 Mushroom_Local เป็นตารางข้อมูลชื่อท้องถิ่น ตารางอ้างอิง 
4 Mushroom_English เป็นตารางข้อมูลชื่อพ้อง ตารางอ้างอิง 
5 Mushroom_Family เป็นตารางข้อมูลชื่อสกุล ตารางอ้างอิง 
6 Mushroom_Classify เป็นตารางข้อมูลประเภทของเห็ด ตารางอ้างอิง 
7 Mushroom_Vdo เป็นตารางข้อมูลเกี่ยวกับรายการ vdo  

ที่เก่ียวข้องกับเห็ดเศรษฐกิจ 
ตารางหลัก 

8 Mushroom_Photo เป็นตารางข้อมูลรูปภาพเห็ดเศรษฐกิจ ตารางหลัก 
9 User_Weboard เป็นตารางข้อมูลกระดานสนทนา ตารางหลัก 
10 Person_Admin เป็นตารางข้อมูลผู้ดูแลระบบ ตารางหลัก 

 

4.3 ด้านการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ 
เป็นการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ ระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์   ซึ่งมี

กระบวนการที่เริ่มจากการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนภูมิความรู้ของนักจิตวิทยา นัก
การศึกษา นักออกแบบกราฟิก ช่างเทคนิค ผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษย์วิทยา นักออกแบบสถาปัตยกรรม
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ข้อมูล และนักสังคมศาสตร์ เพ่ือมาร่วมกันพัฒนากระบวนการออกแบบพัฒนาส่วนต่อประสานให้ใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (วิชิต เทพประสิทธิ์, 2552) 

โดยมีการออกแบบใน 2 ส่วน ดังนี้ 
4.3.1 การออกแบบหน้าจอหลักของระบบ 
4.3.2 การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ 

4.3.1 การออกแบบหน้าจอหลักของระบบ 

 

 

 

 

4.3.2 การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพโลโก้   ชื่อเรื่อง (Title) 
 

 

ลิงค์ภายในส าคัญอ่ืน ๆ  

 

 

เนื้อหา (Content) และภาพกราฟิก 

ภาพที่ 4   การออกแบบโครงสร้างหลักของระบบฐานเรียนรู้เห็ดเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ภาพท่ี 5    การออกแบบโครงสร้างเมนูของ
ระบบฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ 

 

ภาพที่ 5   การออกแบบโครงสร้างสร้างเว็บไซต์ระบบฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ  
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4.4 การออกแบบส่วนการแสดงผล 
ในการออกแบบส่วนการแสดงผล ผู้วิจัยได้แบ่งการออกแบบออกเป็น 2 ส่วนหลัก 

ได้แก่ ส่วนแสดงผลหน้าเว็บไซต์หลัก (Homepage) และส่วนการจัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ 
(Administrator)  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

4.4.1 ส่วนแสดงผลหน้าเว็บไซต์หลัก (Homepage) 
เป็นส่วนที่แสดงข้อมูลหน้าแรกของเว็บไซต์ ส าหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจข้อมูล

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 6   แสดงหน้าจอหลักของระบบฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7  แสดงการค้นหาข้อมูลเห็ดเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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ภาพที่ 8  แสดงรายละเอียดข้อมูลเห็ดเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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ภาพที่ 8  แสดงรายละเอียดข้อมูลเห็ดเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

  
 

4.4.2 ส่วนการจัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ (Administrator)  
หน้าจอส าหรับผู้ดูแลระบบ  เป็นหน้าจอส าหรับให้ผู้ที่ดูแลระบบเข้าไปบริหารจัดการ

ข้อมูลเห็ดเศรษฐกิจ  โดยใช้รหัสผ่านระบบเดียวกับ e-mail ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. สรุปผล 
ระบบฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เป็นโปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้น 

เพ่ือให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตเห็ดเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดเก็บข้อมูลให้เป็น
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   สามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวก  รวดเร็ว  มีความถูกต้องแม่นย า  ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   ซึ่ง
สรุปผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ได้ดังนี้ 

1. สามารถที่จะค้นหาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับเห็ดเศรษฐกิจ ได้สะดวก รวดเร็ว 
2. สามารถน าความรู้ที่ได้จากการด าเนินงานนี้ไปเป็นแนวทางในการศึกษา วิจัย และ

พัฒนาเพิ่มเติมในอนาคตได้ 
3. โปรแกรมสามารถจัดเก็บข้อมูลประเภทข้อความ , รูปภาพ และเชื่อมโยงไปเว็บไซต์ที่

เกี่ยวข้องได้ 
4. โปรแกรมสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเห็ดเศรษฐกิจ แยกตามประเภทหัวข้อต่าง ๆ 

อาทิเช่น ชื่อเห็ดเศรษฐกิจ, ชื่อท้องถิ่น, ชื่อวิทยาศาสตร์ หรือ ประเภทของเห็ด เป็นต้น 

ภาพที่ 8  แสดงส่วนการจัดการ ข้อมูลเห็ดเศรษฐกิจ 
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5.  โปรแกรมสามารถจัดการข้อมูลเกี่ยวกับเห็ดเศรษฐกิจ (เพ่ิม/ลบ/แก้ไข) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง 
 

 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ได้น ากระบวนการประเมินที่เรียกว่า Affective test or Acceptance Test มา

ประเมินเพื่อหาความพึงพอใจในการใช้งาน คือ  
 การประเมินเพ่ือหาความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์ระบบฐานเรียนรู้การผลิตเห็ด

เศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โดยให้นักศึกษาสาขาพืชผัก จ านวน 45 คน ท าการประเมิน 

ตารางที่  2  ความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ระบบฐาน เรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1.  เข้าสู่ Website ได้รวดเร็ว 3.93 0.65 มาก 
2.  หัวข้อมีความสะดุดตา หาง่าย และ 
     สวยงาม 

3.78 0.67 มาก 

3.  มีรายละเอียดที่ต้องการครบถ้วน 4.00 0.64 มาก 
4.  มีค าอธิบายแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจน เข้าใจ 
    ง่าย  

3.91 0.73 มาก 

5.  การน าเสนอเนื้อหาเป็นระบบ เรียง 
     ตามล าดับ ขั้นตอน ได้รับความสะดวก 

3.84 0.71 มาก 

6.  ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องและทันสมัย 4.00 0.71 มาก 
7.  ความเหมาะสมของการจัดหมวดหมู่ใน 
    การน าเสนอเนื้อหา 

3.92 0.54 มาก 

ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ     3.91                 0.54       มาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้เว็บไซต์ พบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.91    ผู้ใช้ระบบให้คะแนนประเมินในระดับมาก ในแต่ละข้อ โดยมีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด ดังนี้ (1) มีรายละเอียดที่ต้องการครบถ้วน และ ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องและทันสมัย (2) 
เข้าสู่ Website ได้รวดเร็ว และ (3) ความเหมาะสมของการจัดหมวดหมู่ในการน าเสนอเนื้อหา  โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.00 , 3.93 และ 3.92 ตามล าดับ 
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6. อภิปรายผลการด าเนินงาน 
จากการทดสอบโดยใช้แบบประเมินจากกลุ่มตัวอย่าง   ท าให้สามารถสรุปได้ว่า  ระบบฐาน

เรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ที่ผู้เขียนได้พัฒนาขึ้นมานี้สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในระดับมาก  และสามารถน าไปใช้งานจริงได้ต่อไป 

1. ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดของระบบ 
1.1 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการที่น ามาจัดเก็บและรวบรวม น ามาจาก

หลาย ๆ แหล่งข้อมูล เช่น จากเว็บไซต์หรือแหล่งอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
และต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์โดยผู้ เชี่ยวชาญที่มี
ความรู้ความสามารถในด้านข้อมูลเห็ดเศรษฐกิจ  

1.2 ด้านการแสดงผลรูปภาพ หรือ เนื้อหาข้อมูลล่าช้า เนื่องจากความเร็วในการรับ-
ส่ง บนอินเทอร์เน็ตของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่เข้ามาใช้บริการระบบไม่เท่ากัน 

2. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
2.1 สร้างเครือข่ายชุมชนด้านการผลิตเห็ดเศรษฐกิจระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  

เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การด าเนินงานร่วมกัน  
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
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ข้อมูลเพื่อประกอบการด าเนินงานในครั้งนี้  
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บทคัดย่อ 
กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) พัฒนำหนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริงเสริม เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ 

(2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ก่อนเรียน และหลังเรียน (3) ศึกษำควำมพึงพอใจของผู้เรียน ที่มี
ต่อหนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริงเสริม เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยคือนักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนสุเหร่ำล ำแขก จังหวัดกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 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
สื่อมัลติมีเดีย มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.61 มีคุณภำพอยู่ในระดับดีมำก (2) ผลกำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนพบว่ำ หลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 7.66 
และ (3) ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือ 3 มิติ มีค่ำเฉลี่ยรวมเท่ำกับ 4.50 อยู่ใน
ระดับมำกท่ีสุด 
 
ค าส าคัญ: หนังสือ 3 มิต,ิ ควำมเป็นจริงเสริม, เกษตรทฤษฎีใหม่  
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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.  บทน า 

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 สังคมโลกมีกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงรวดเร็วตลอดเวลำ กลุมสำระกำรเรียนรูสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม อธิบำยหลักกำรของ
เศรษฐกิจพอเพียง กำรท ำควำมเข้ำใจระบบ และวิธีกำรของเศรษฐกิจพอเพียง สำมำรถบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรในกำรผลิต และกำรบริโภค กำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่จ ำกัดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และคุ้มค่ำ  
รวมทั้งเข้ำใจหลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีดุลยภำพ เข้ำใจระบบสถำบันทำง
เศรษฐกิจต่ำงๆ  อธิบำยควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจของคนในชุมชนควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและควำม
จ ำเป็นของกำรร่วมมือกันทำงเศรษฐกิจในสังคมโลก กำรด ำรงชีวิต อยู่อย่ำงมีดุลยภำพ     และกำรน ำหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจ ำวัน ให้มีควำมอดทน อดกลั้น ยอมรับในควำมแตกต่ำง และมี
คุณธรรมสำมำรถน ำควำมรู้ไปปรับใช้ในกำรด ำเนินชีวิตเป็นพลเมืองดีของประเทศชำติ และสังคม 
(หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551) 
        เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฏีใหม่ ของโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ กำรเรียนรู้นั้นผู้เรียนต้องท ำควำม
เข้ำใจ และต้องมีจินตนำกำรอยู่ในหนังสือ ลักษณะกำรจัดกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำในเรื่องนี้อำจมี
ข้อจ ำกัดเกี่ยวกับ สถำนที่ในกำรจัดกำรเรียนรู้ ตำมสภำพำจริง ประกอบกับสื่อกำรเรียนรู้ในลักษณะอ่ืนๆ ยัง
ไม่สอดคล้องกับกลุ่มเป้ำหมำย   
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 ด้วยกำรพัฒนำของเทคโนโลยีเป็นแบบลักษณะก้ำวกระโดด ท ำให้กำรน ำเทคโนโลยีมำสนับสนุนกำร
เรียนรู้ได้อย่ำงน่ำสนใจ กำรน ำเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) มำสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ เป็น
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กระทรวงศึกษำธิกำร พบว่ำ กำรใช้แท็บเล็ตพีซี โดยให้ผู้เรียนและผู้สอนมีแท็บเล็ตพีซีเป็นของตนเองอย่ำง
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ค้นคว้ำ กำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้นอกห้องเรียน รวมทั้งส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียน (โครงกำร
แท็บเล็ตพีซีเพ่ือกำรศึกษำไทย, 2556) 
 กำรพัฒนำจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียนในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลนั้น เป็นสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องควรหำวิธีกำร
จัดกำรเรียนรู้ให้เข้ำถึงผู้เรียนให้ได้มำกท่ีสุด สะดวก และเหมำะสมที่สุด ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงประโยชน์ของน ำ
เทคโนโลยี AR มำสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ ในโลกของควำมเป็นจริงเสริม เรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่  
เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน ท ำให้ผู้เรียนเกิดควำมรู้แล้วควำมเข้ำใจ เกิดจิตนำกำรระหว่ำง
เรียนมำกยิ่งขึ้น และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ น ำเสนอองค์ควำมรู้ในรูปแบบของหนังสือ 
3 มิติ โดยใช้เทคโนโลยีควำมเป็นจริงเสริม ผ่ำนสมำร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต โดยใช้เนื้อหำตำมหนังสือ
ประกอบกำรเรียนกำรสอน และกำรน ำเกษตรทฤษฎีใหม่มำช่วยบูรณำกำรในกำรเรียนกำรสอนควบคู่กับ
เศรษฐกิจพอเพียงของทำงโรงเรียนสุเหร่ำล ำแขก อ้ำงอิงตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำ และหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพ่ือพัฒนำหนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริงเสริม (Augmented Reality Technology-AR) เรื่อง 

เกษตรทฤษฎีใหม่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำ และวัฒนธรรม  
2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ก่อนเรียน และหลังเรียน  
2.3 เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อหนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริงเสริม (Augmented 

Reality Technology-AR) เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่  
 



วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

18

 
 

3.  วิธีการด าเนินการวิจัย 

 3.1 ประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง 
        3.1.1  ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 จ ำนวน 32 คน  
โรงเรียนสุเหร่ำล ำแขก 
        3.1.2  กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 จ ำนวน 32 คน  
โรงเรียนสุเหร่ำล ำแขก โดยกำรสุ่มแบบเจำะจง 
  
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ 
        3.2.1 หนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริงเสริม เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม
ศึกษำศำสนำ และวัฒนธรรม ส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 
              3.2.2  แบบประเมินคุณภำพของหนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริงเสริม เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ 
คณะผู้จัดท ำได้แบ่งกำรประเมินเป็น 2 ด้ำน โดยด้ำนที่ 1 คือ แบบประเมินคุณภำพด้ำนเนื้อหำ ด้ำนที่ 2 
คือ แบบประเมินคุณภำพด้ำนสื่อ โดยให้ผู้ประเมินเลือกตอบในช่องแสดงควำมคิดเห็นแบบมำตรำส่วน
ประมำณค่ำ แบ่งเป็น 5 ระดับ ตำมแบบของลิเคอร์ท (Likert Rating Scale) และก ำหนดเกณฑ์กำร
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 ส ำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 (ใช้แบบทดสอบของโรงเรียน) 

 
3.3 วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

 กำรพัฒนำหนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริงเสริม เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม
ศึกษำศำสนำ และวัฒนธรรม ส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 โดยมีขั้นตอนกำรสร้ำงตำมรูปแบบ 
ADDIE MODEL ดังนี้ 

3.3.1 ขั้นกำรวิเครำะห์ (Analysis) 
        1)  ศึกษำและวิเครำะห์เนื้อหำ เอกสำร หนังสือ ต ำรำ ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยว 
ข้องกำรพัฒนำหนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริงเสริม เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ
ศำสนำ และวัฒนธรรม ส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 วิธีกำรผลิตหนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริง
เสริม รวมถึงวิเครำะห์ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง คัดเลือกเนื้อหำ และเขียนเค้ำโครงร่ำง เนื้อหำสำระทั้งหมด
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ที่ใช้ในกำรพัฒนำ เกษตรทฤษฎีใหม่ เรื่อง แนวทำงกำรจัดกำรที่ดินและน้ ำเพ่ือกำรเกษตรที่ยั่งยืน  
น ำเสนออำจำรย์ที่ปรึกษำ และผู้เชี่ยวชำญด้ำนเนื้อหำ เพื่อตรวจสอบ 

3.3.2 ขั้นกำรออกแบบ (Design) 
     1)  ออกแบบแผนผัง เพื่อให้เห็นโครงสร้ำงในภำพรวมของหนังสือ 3 มิติ ควำม
เป็นจริงเสริม เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งจะแสดงถึงล ำดับกำรน ำเสนอเนื้อหำของหนังสือ 3 มิติ ในแต่ละ
หน้ำ และกำรแสดงผลเมื่อใช้งำนผ่ำนแอปพลิเคชัน  
     2)  ออกแบบบทด ำเนินเรื่อง (Storyboard) เพ่ือแสดงให้เห็นภำพรวมของ
รูปแบบกำรน ำเสนอเนื้อหำในหนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริงเสริม 
                            3)  น ำแผนผังและบทด ำเนินเรื่อง เสนออำจำรย์ที่ปรึกษำ ผู้เชี่ยวชำญด้ำน
เนื้อหำ และด้ำนสื่อเพ่ือตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงแก้ไขตำมค ำแนะน ำ 
   3.3.3 ขั้นกำรพัฒนำ (Development) 
      1) ศึกษำและท ำกำรวำดภำพกรำฟิก 2D ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator 
CS6 และน ำภำพ กรำฟิก 2D ที่ได้มำจัดท ำเป็นหนังสือ 3 มิติ ใส่ข้อควำมต่ำงๆลงในหนังสือ และตกแต่งให้
สวยงำมด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6  
                            2)  ปั้นโมเดลและสร้ำงแอนิเมชัน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Autodesk Maya 2016 
                            3)  เตรียมเสียงดนตรี และเสียงบรรยำย ด้วยโปรแกรม Move maker 
                            4)  น ำภำพกรำฟิก 2D โมเดลแอนิเมชัน 3D และเสียงที่ได้มำพัฒนำเป็นแอป
พลิเคชัน  ที่มีลักษณะเป็นเทคโนโลยีควำมเป็นจริงเสริม (AR) ด้วยโปรแกรม Unity ร่วมกับ developer. 
vuforia.com และเครื่องมือเสริมที่ใช้ในกำรพัฒนำแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ ได้แก่ 
Android SDK และทดลองท ำกำรติดตั้งแอปพลิชันลงบนสมำร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต  
                    น ำเสนออำจำรย์ที่ปรึกษำ และผู้เชี่ยวชำญด้ำนสื่อ เพ่ือตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ และ
ปรับปรุงแก้ไขตำมค ำแนะน ำ 

3.3.4 ขั้นกำรน ำไปใช้ (Implementation) 
                            1)  ทดลองกำรใช้หนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริงเสริม เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ 
ด้วยตัวผู้ พัฒนำก่อน รวมทั้งให ้ผู ้เชี ่ยวชำญ ด้ำนเนื้อหำและด้ำนสื่อทดลองใช้ เพ่ือตรวจสอบให้
ข้อเสนอแนะและปรับปรุงแก้ไขตำมค ำแนะน ำ และน ำไปรับกำรประเมินอีกครั้ง 
                            2)  ทดลองกำรใช้หนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริงเสริม เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ กับ
นักเรียนกลุ่มทดสอบกลุ่มเล็ก จ ำนวน 4 คน ก่อนที่จะน ำไปใช้จริงเพ่ือตรวจสอบข้อบกพร่องแล้วน ำมำ
ปรับปรุงแก้ไข 
                           3)  น ำหนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริงเสริม เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ ไปใช้จริงกับ
กลุ่มตัวอย่ำง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนสุเหร่ำล ำแขก จ ำนวน 32 คน 
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                  3.3.5  ขั้นประเมินผล (Evaluation)   
                            1)  ให้ผู้เชี่ยวชำญด้ำนเนื้อหำ และด้ำนสื่อฯ ประเมินคุณภำพของหนังสือ 3 มิติ 
ควำมเป็นจริงเสริม 
                            2)  ให้กลุ่มตัวอย่ำงท ำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ แบบทดสอบก่อนใช้หนังสือ 
3 มิติ ควำมเป็นจริงเสริม และท ำแบบทดสอบชุดเดียวกันอีกครั้งหลังจำกได้ใช้หนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริง
เสริม  
 

4. ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยขอน ำเสนอผลกำรวิจัยตำมวัตถุประสงค์วิจัย 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 ผลกำรพัฒนำหนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริงเสริม เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่   โดยผู้เชี่ยวชำญด้ำนสื่อ
มัลติมีเดีย ดังนี้ 
 ผลกำรประเมินคุณภำพโดยผู้เชี่ยวชำญด้ำนสื่อมัลติมีเดีย สำมำรถน ำเสนอกำรวิเครำะห์กำร
ประเมินคุณภำพสื่อมัลติมีเดีย โดยผู้เชี่ยวชำญด้ำนสื่อมัลติมีเดีย จ ำนวน 3 ท่ำน ที่มีต่อกำรพัฒนำหนังสือ 
3 มิติ ควำมจริงเสริม ดังตำรำงที่ 1 
 
ตารางท่ี 1  ตำรำงแสดงผลกำรประเมินคุณภำพกำรพัฒนำหนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริงเสริม ด้ำนสื่อ  
      มัลติมีเดีย 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับคุณภาพ 
1. ด้ำนกำรออกแบบ 4.61 0.67 ดีมำก 
2. ด้ำนกำรเคลื่อนไหว 4.56 0.58 ดีมำก 
3. ด้ำนเสียง 4.67 0.58 ดีมำก 

ภาพรวมการประเมิน 4.61 0.61 ดีมาก 
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ประเมินคุณภำพสื่อมัลติมีเดีย โดยผู้เชี่ยวชำญด้ำนสื่อมัลติมีเดีย จ ำนวน 3 ท่ำน ที่มีต่อกำรพัฒนำหนังสือ 
3 มิติ ควำมจริงเสริม ดังตำรำงที่ 1 
 
ตารางท่ี 1  ตำรำงแสดงผลกำรประเมินคุณภำพกำรพัฒนำหนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริงเสริม ด้ำนสื่อ  
      มัลติมีเดีย 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับคุณภาพ 
1. ด้ำนกำรออกแบบ 4.61 0.67 ดีมำก 
2. ด้ำนกำรเคลื่อนไหว 4.56 0.58 ดีมำก 
3. ด้ำนเสียง 4.67 0.58 ดีมำก 

ภาพรวมการประเมิน 4.61 0.61 ดีมาก 
        

 
 

 จำกตำรำงที่ 1  พบว่ำ เมื่อพิจำรณำระดับกำรประเมินคุณภำพกำรพัฒนำหนังสือ 3 มิติ ควำมเป็น
จริงเสริม เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ส ำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนสุเหร่ำล ำแขก ด้ำนสื่อมัลติมีเดีย โดยผู้เชี่ยวชำญด้ำนสื่อมัลติมีเดีย 
จ ำนวน 3 ท่ำน มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดีมำก คะแนนเฉลี่ยรวม (𝑥𝑥𝑥𝑥) มีค่ำเท่ำกับ 4.61 ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (S.D.) เท่ำกับ .61 เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนของค ำถำม 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 ภำพบรรยำกำศท ำกำรทดลอง 
 
4.2  ผลกำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ก่อนเรียน และหลังเรียนของกำรใช้หนังสือ 3 มิติ ควำม
เป็นจริงเสริม  
        น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์เพ่ือเปรียบเทียบผลสังฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อน และหลังกำรเรียนจำกกำรใช้
หนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริงเสริม ดังตำรำงที่ 2 
 
ตารางท่ี 2  ตำรำงกำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อน และหลังเรียน 

การทดสอบ N (คน) ค่าเฉลี่ย S.D. t Sig 

ก่อนเรียน  (Pre-test) 32 4.53 1.81 9.77 .0.00 

หลังเรียน  (Post-test) 32 7.66 1.21 
ระดับนัยส ำคัญที่ 0.05* 

       จำกตำรำงที่ 4-3 พบว่ำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ที่สอนโดยใช้หนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริงเสริม 
เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ส ำหรับนักเรียนชั้น
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ประถมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนสุเหร่ำล ำแขก คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรียนหลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน   (𝑥𝑥𝑥𝑥 = 7.66) สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยก่อนเรียน (𝑥𝑥𝑥𝑥 = 4.53) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 
 
4.3  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ำงที่มีต่อกำรใช้หนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริงเสริม  เรื่อง 
เกษตรทฤษฎีใหม ่

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์กำรประเมินควำมพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ำงกำรวิจัยกำรพัฒนำหนังสือ 3 
มิติ ควำมเป็นจริงเสริม ดังตำรำงที่ 3 

 
ตารางท่ี 3  ตำรำงแสดงผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ำง 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับคุณภาพ 
1. สื่อมีควำมน่ำสนใจ 4.47 .76 ดี 
2. สื่อท ำให้เข้ำใจเนื้อหำง่ำยขึ้น 4.50 .62 ดีมำก 
3. ควำมเหมำะสมของหนังสือ 3 มิติ  4.63 .55 ดีมำก 
4. ควำมเหมำะสมของตัวละคร 4.47 .67 ดี 
5. ควำมสวยงำมของหนังสือ 3 มิติ  4.72 .58 ดีมำก 
6. ควำมเหมำะสมของตัวอักษร 4.59 .56 ดีมำก 
7. กำรจัดวำงองค์ประกอบของฉำกสวยงำม และเหมำะสม 4.56 .56 ดีมำก 
8. กำรเคลื่อนไหวมีควำมต่อเนื่อง 4.25 .76 ดี 
9. กำรเคลื่อนไหวสอดคล้องกับเสียง 4.63 .61 ดีมำก 
10. เสียงบรรยำยชัดเจน 4.34 .75 ดี 
11. เสียงประกอบ และเสียงเอฟเฟคเหมำะสม 4.31 .69 ดี 

12. ภำษำท่ีใช้เข้ำใจง่ำย 4.53 .67 ดีมำก 

รวม  4.50  .30 ดีมาก 
 

        จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ เมื่อพิจำรณำระดับควำมพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ำงที่มีต่อกำรใช้หนังสือ 3 มิติ 
ควำมเป็นจริงเสริม เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
ส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนสุเหร่ำล ำแขก มีควำมพึงพอใจภำพรวม อยู่ในระดับดีมำก 
คะแนนเฉลี่ยรวม (𝑥𝑥𝑥𝑥) มีค่ำเท่ำกับ 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) เท่ำกับ .30 และกำรพิจำรณำเป็น
รำยข้อ ระดับควำมพึงพอใจที่มำกที่สุด คือ ควำมสวยงำมของหนังสือ 3 มิติ อยู่ในระดับดีมำก คะแนน
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ประถมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนสุเหร่ำล ำแขก คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรียนหลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน   (𝑥𝑥𝑥𝑥 = 7.66) สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยก่อนเรียน (𝑥𝑥𝑥𝑥 = 4.53) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 
 
4.3  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ำงที่มีต่อกำรใช้หนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริงเสริม  เรื่อง 
เกษตรทฤษฎีใหม ่

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์กำรประเมินควำมพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ำงกำรวิจัยกำรพัฒนำหนังสือ 3 
มิติ ควำมเป็นจริงเสริม ดังตำรำงที่ 3 

 
ตารางท่ี 3  ตำรำงแสดงผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ำง 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับคุณภาพ 
1. สื่อมีควำมน่ำสนใจ 4.47 .76 ด ี
2. สื่อท ำให้เข้ำใจเนื้อหำง่ำยขึ้น 4.50 .62 ดีมำก 
3. ควำมเหมำะสมของหนังสือ 3 มิติ  4.63 .55 ดีมำก 
4. ควำมเหมำะสมของตัวละคร 4.47 .67 ด ี
5. ควำมสวยงำมของหนังสือ 3 มิติ  4.72 .58 ดีมำก 
6. ควำมเหมำะสมของตัวอักษร 4.59 .56 ดีมำก 
7. กำรจัดวำงองค์ประกอบของฉำกสวยงำม และเหมำะสม 4.56 .56 ดีมำก 
8. กำรเคลื่อนไหวมีควำมต่อเนื่อง 4.25 .76 ด ี
9. กำรเคลื่อนไหวสอดคล้องกับเสียง 4.63 .61 ดีมำก 
10. เสียงบรรยำยชัดเจน 4.34 .75 ด ี
11. เสียงประกอบ และเสียงเอฟเฟคเหมำะสม 4.31 .69 ด ี

12. ภำษำท่ีใช้เข้ำใจง่ำย 4.53 .67 ดีมำก 

รวม  4.50  .30 ดีมาก 
 

        จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ เมื่อพิจำรณำระดับควำมพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ำงที่มีต่อกำรใช้หนังสือ 3 มิติ 
ควำมเป็นจริงเสริม เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
ส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนสุเหร่ำล ำแขก มีควำมพึงพอใจภำพรวม อยู่ในระดับดีมำก 
คะแนนเฉลี่ยรวม (𝑥𝑥𝑥𝑥) มีค่ำเท่ำกับ 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) เท่ำกับ .30 และกำรพิจำรณำเป็น
รำยข้อ ระดับควำมพึงพอใจที่มำกที่สุด คือ ควำมสวยงำมของหนังสือ 3 มิติ อยู่ในระดับดีมำก คะแนน

 
 

เฉลี่ยรวม (𝑥𝑥𝑥𝑥) มีค่ำเท่ำกับ 4.72 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) เท่ำกับ .58 รองลงมำ คือ ควำมเหมำะสม
ของหนังสือ 3 มิติ อยู่ในระดับดีมำก 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
ศึกษำศำสนำและวัฒนธรรมส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 ได้ผลด ำเนินงำนดังรำยละเอียด
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
ผู้วิจัยได้ท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ควำมต้องกำรของผู้เรียน และผู้สอน ท ำให้ผู้วิจัยได้พัฒนำหนังสือ 3 มิติ 
ควำมเป็นจริงเสริม เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่สำมำรถน ำไปใช้สนับสนุนกำรเรียนรู้ในเรื่อง เกษตรทฤษฎี
ใหม่ ได้อย่ำงเหมำะสม ซึ่งสอดคล้องกลับงำนวิจัยของ จันทกำรต์ สถำพรวจนำ , สกลธ์ ม่วงสุ่น (2557 : 
บทคัดย่อ) 

ผลกำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนและหลังของผู้เรียน พบว่ำ ผลกำรเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนและหลังของผู้เรียนที่ใช้หนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริงเสริม เรื่องเกษตรทฤษฎี
ใหม่ที่พัฒนำขึ้น พบว่ำผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัย ส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 
เนื่องจำก ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะผู้วิจัยได้ออกแบบเนื้อหำแต่ละส่วนของหนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริง ได้
ชัดเจนโดยมี สีสัน ภำพประกอบในลักษณะ Pop-Up สร้ำงน่ำสนใจ เพลิดเพลิน เกิดควำมเข้ำใจได้ง่ำย ใน
กำรเรียน แสดงให้เห็นว่ำผู้เรียนที่เรียนด้วยหนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริงเสริม เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ 
เทคโนโลยี AR ท ำให้เกิดควำมน่ำสนใจ อ ำนวยควำมสะดวก ดังใน Bressler, D. M., & Bodzin, A. M. 
(2013) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเนื้อหำมำกยิ่งขึ้น จึงสอดคล้องกับงำนวิจัยของ นงครำญ ศรีสะอำด  
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 เพ่ือน ำมำเป็นข้อมูลในกำรพัฒนำหนังสือ 3 มิติ ที่สำมำรถเข้ำถึงผู้เรียนให้ได้มำก
ที่สุด เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ให้มำกที่สุดด้วยเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับ (ธันยำ นวลละออง, 2557) ให้ข้อมูล
ว่ำ เป็นส่วนส่งเสริมกำรเรียนรู้กับผู้เรียนที่เหมำะสมกับยุคสมัย  
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6. ขอเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 
               1)  ควรใช้หนังสือ 3 มิติ ควำมเป็นจริงเสริม ควบคู่กับแอปพลิเคชัน Kaset3D และแอน
ดรอยด์เวอร์ชั่น 4.0 ขึ้นไป 
               2)  ควรใช้ภำพของหนังสือที่มีคุณภำพสูง และไม่ควรเป็นกระดำษมัน 
               3)  ควรส่องให้กล้องโทรศัพท์อยู่ในมำร์คเกอร์ตลอดเวลำ 
 
 ข้อเสนอแนะในกำรรวิจัยไปใช้ครั้งต่อไป 

1) พัฒนำสื่อควำมเป็นจริงเสริม ท ำกำรทดสอบควำมคงทนในกำรจดจ ำ 
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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 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตเพ่ือทุกสรรพสิ่ง และ 2) ประเมินผลการออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพ่ือทุกสรรพสิ่ง โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และด้านเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ จ านวน 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 โมดูลควบคุมอุณหภูมิ และโมดูลควบคุมวิทยุ และ 1.3) ผลการออกแบบส่วนควบคุม
อุปกรณ์ภายในของตัวต้นแบบโดยใช้สัญญาณในการควบคุมการท างานด้วยสัญญาณลอจิก และ 2) 
ผลการประเมินความคิดเห็นของการออกแบบตัวต้นแบบ  ภาพรวมอยู่ ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย  
( X ) รวมเท่ากับ 4.45 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) รวมเท่ากับ 0.67 และผลการประเมินความ
เหมาะสมของการออกแบบตัวต้นแบบ ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย ( X ) รวมเท่ากับ 4.65 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รวมเท่ากับ 0.56 
 
ค ำส ำคัญ : การออกแบบตัวต้นแบบ, ระบบฟาร์มเลี้ยงไก่, เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง 
 
1. บทน า 

หากย้อนหลังไปในอดีต ประเทศไทยได้มีการปรับโมเดลเศรษฐกิจอยู่หลายครั้ง เริ่มจาก
ประเทศไทย 1.0 ที่เน้นภาคการเกษตรไปสู่ประเทศไทย 2.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และก้าวเข้าสู่
ประเทศไทย 3.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งในโมเดลนี้ประเทศไทยต้องเผชิญกับกับดักความเหลื่อม
ล้ าของความมั่งคั่ง และกับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา จึงมีการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพ่ือก้าว
ข้ามไปสู่ประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หรือ Value-Based 
Economy (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2559) 

ไก่ไข่เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพราะไข่ไก่เป็นที่นิยม
บริโภคทั่วไปและเป็นที่ต้องการของตลาด สามารถน าไปแปรรูปหรือจัดท าเป็นผลิตภัณฑ์ท าอาหาร
ประเภทต่าง ๆ ได้มากมายและสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี (กองโนบาย
เทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน , 2555) ดังปรากฏในรายงานภาวะเศรษฐกิจ
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การเกษตรไตรมาสที่ 1 ปีพ.ศ. 2559 และแนวโน้มปีพ.ศ. 2559 ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
(2559: 1-18) พบว่า ปีพ.ศ. 2559 สาขาปศุสัตว์จะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 1.5-2.5 โดยปริมาณการ
ผลิตไก่เนื้อ ไข่ไก่ สุกร น้ านมดิบ และโคเนื้อ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีระบบการเลี้ยงและการ
จัดการฟาร์มไก่เนื้อ ไก่ไข่ และสุกร ที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งมีการดูแลและป้องกันโรคระบาดอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ความต้องการสินค้าปศุสัตว์ยังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะความต้องการของ
ตลาดต่างประเทศที่มีความเชื่อมั่นในมาตรฐานการผลิตและคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ของไทย ทั้งนี้ 
ปัญหาของการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยรวมกันเป็นฝูง พบว่า อันตราการสูญเสียลูกไก่จนถึงไก่สาวอยู่ที่ 
2.14% และอัตราการสูยเสียลูกไก่จนถึงไก่ปลดอยู่ที่ 8.74% ซึ่งจะพบอัตราการสูญเสียมากในช่วง
กลางของระยะก าลังไข่ (ธนพัฒน์ สุระนรากุล , 2555) โดยสามารถน าเทคโนโลยีมาช่วยแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ดังปรากฏในงานวิจัยของจิราวรรณ เลิศคุณลักษณ์ 
(2553) และหทัยชนก มากมิ่งจวน (2554) พบว่า การน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตจะ
สามารถเพ่ิมผลผลิตที่มีคุณภาพให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและ
ช่วยลดปัญหาด้านแรงงาน 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2559) ได้มีการจัดท าแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม พบว่า ความท้าทายจากพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัลจะเกิดการใช้ระบบอัจฉริยะ 
(Smart Everything) มากขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้มิติด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยมุ่งไปสู่ศูนย์กลาง
การค้าและการลงทุนดิจิทัล ภาคการเกษตรทั่วประเทศตั้งแต่ขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็กจะมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบสู่การท าการเกษตรแบบอัจฉริยะ (Smart Agriculture) ด้วยการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลและวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง มาใช้เพ่ือพัฒนาการเกษตรด้วยการจัดท าทะเบียน
เกษตรกรรายแปลง การท าระบบจัดการและแลกเปลี่ยนความรู้ทางการเกษตร การบริหารจัดการ
พ้ืนที่เพาะปลูกและฟาร์ม การบริหารจัดการระบบน้ าและการใช้น้ า การวางแผนการผลิต การท า
ระบบบัญชี การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบขนส่งและโลจิสติกส์ ไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้
มาตรฐาน และการท าการตลาด เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ระยะ พ.ศ.2554 -2560 ของประเทศไทย (ICT2020) จัดท าโดยกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (2554) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและประยุกต์ใช้ 
ICT เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิต ให้สามารถพ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในระดับโลก 
โดยเฉพาะภาคการเกษตร ภาคบริการ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนภาคบริการใน
โครงสร้างเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งได้มีการเสนอกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพในกระบวนการผลิต และเพ่ิม
ศักยภาพของสินค้าเกษตรโดยการสร้างนวัตกรรม กล่าวคือ ส่งเสริมการใช้ระบบอัตโนมัติ และเกษตร
อิเล็กทรอนิกส์ (Agritronics) ในกระบวนการผลิต ที่สามารถท างานร่วมกับระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ 
(Sensor Network) เช่น ระบบควบคุมการให้น้ า ระบบควบคุมโรงเรือน เป็นต้น ทั้งนี้  การจัด
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ตลาดต่างประเทศที่มีความเชื่อมั่นในมาตรฐานการผลิตและคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ของไทย ทั้งนี้ 
ปัญหาของการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยรวมกันเป็นฝูง พบว่า อันตราการสูญเสียลูกไก่จนถึงไก่สาวอยู่ที่ 
2.14% และอัตราการสูยเสียลูกไก่จนถึงไก่ปลดอยู่ที่ 8.74% ซึ่งจะพบอัตราการสูญเสียมากในช่วง
กลางของระยะก าลังไข่ (ธนพัฒน์ สุระนรากุล , 2555) โดยสามารถน าเทคโนโลยีมาช่วยแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ดังปรากฏในงานวิจัยของจิราวรรณ เลิศคุณลักษณ์ 
(2553) และหทัยชนก มากม่ิงจวน (2554) พบว่า การน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตจะ
สามารถเพ่ิมผลผลิตที่มีคุณภาพให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและ
ช่วยลดปัญหาด้านแรงงาน 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2559) ได้มีการจัดท าแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม พบว่า ความท้าทายจากพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัลจะเกิดการใช้ระบบอัจฉริยะ 
(Smart Everything) มากขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้มิติด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยมุ่งไปสู่ศูนย์กลาง
การค้าและการลงทุนดิจิทัล ภาคการเกษตรทั่วประเทศตั้งแต่ขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็กจะมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบสู่การท าการเกษตรแบบอัจฉริยะ (Smart Agriculture) ด้วยการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลและวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง มาใช้เพ่ือพัฒนาการเกษตรด้วยการจัดท าทะเบียน
เกษตรกรรายแปลง การท าระบบจัดการและแลกเปลี่ยนความรู้ทางการเกษตร การบริหารจัดการ
พ้ืนที่เพาะปลูกและฟาร์ม การบริหารจัดการระบบน้ าและการใช้น้ า การวางแผนการผลิต การท า
ระบบบัญชี การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบขนส่งและโลจิสติกส์ ไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้
มาตรฐาน และการท าการตลาด เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ระยะ พ.ศ.2554 -2560 ของประเทศไทย (ICT2020) จัดท าโดยกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (2554) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและประยุกต์ใช้ 
ICT เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิต ให้สามารถพ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในระดับโลก 
โดยเฉพาะภาคการเกษตร ภาคบริการ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนภาคบริการใน
โครงสร้างเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งได้มีการเสนอกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพในกระบวนการผลิต และเพ่ิม
ศักยภาพของสินค้าเกษตรโดยการสร้างนวัตกรรม กล่าวคือ ส่งเสริมการใช้ระบบอัตโนมัติ และเกษตร
อิเล็กทรอนิกส์ (Agritronics) ในกระบวนการผลิต ที่สามารถท างานร่วมกับระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ 
(Sensor Network) เช่น ระบบควบคุมการให้น้ า ระบบควบคุมโรงเรือน เป็นต้น ทั้งนี้  การจัด

 
 

สภาพแวดล้อมอันประกอบไปด้วยสรรพสิ่งที่สามารถสื่อสารและเชื่อมต่อกันได้ผ่านโพรโทคอลการ
สื่อสารทั้งแบบใช้สายและไร้สาย ด้วยวิธีการระบุตัวตน รับรู้บริบทของสภาพแวดล้อม มีปฏิสัมพันธ์
โต้ตอบและท างานร่วมกันได้ ส่งผลให้ความสามารถในการสื่อสารของสรรพสิ่งนี้จะน าไปสู่นวัตกรรม
และบริการใหม่อีกมากมายภายใต้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพ่ือทุกสรรพสิ่ง หรือ Internet of Things 
(IoT) (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2559) 

จากแนวนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็น Thailand 4.0 รวมถึงการประกอบอาชีพ
ทางเลือกเพ่ือเป็นรายได้ด้วยการเลี้ยงไก่ไข่ ตลอดจนความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดในการออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตเพ่ือทุกสรรพสิ่ง ส าหรับเป็นโมเดลในการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กับการประกอบอาชีพตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคมต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพ่ือทุกสรรพสิ่ง 
 2.2 เพ่ือประเมินผลการออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
เพ่ือทุกสรรพสิ่ง 
 
3. วิธีด าเนินการ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร จ านวน 5 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 5 ท่าน และกลุ่มเกษตรกรผู้
เลี้ยงไก่ไข่  จ านวน 5 ท่าน  รวมทั้งหมด 15 ท่าน ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านที่เก่ียวข้องอย่างน้อย 3 ปี 
 3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น คือ ตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง 
 ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินการออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง 
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3.3 วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพ่ือทุกสรรพสิ่ง 
ก าหนดขั้นตอนในการด าเนินการออกเป็น 2 ระยะ คือ 
 ระยะที่ 1 การออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพ่ือทุก
สรรพสิ่งด้วยการวิเคราะห์ตัวต้นแบบจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย การวิเคราะห์วิธีการเลี้ยงไก่ไข่ การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคส าหรับการเลี้ยงไก่ไข่ 
การวิเคราะห์เทคโนโลยีอินเทอร์เพ่ือทุกสรรพสิ่ง การวิเคราะห์ฮาร์ดแวร์ส าหรับพัฒนาเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตเพ่ือทุกสรรพสิ่ง และการวิเคราะห์ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เพ่ือ  
ทุกสรรพสิ่ง แล้วน าเสนอเป็นแผนภาพประกอบความเรียง 
 ระยะที่ 2 การประเมินผลการออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตเพ่ือทุกสรรพสิ่ง โดยผู้ เชี่ยวชาญ แบ่งเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่  รวมทั้งหมด 
15 ท่าน 
 3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1) แบบวิเคราะห์การออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง 

2) แบบประเมินความคิดเห็นของผลการออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดย
ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
Scales) จ านวน 3 ข้อ ประกอบด้วย ผลการออกแบบภายนอก ผลการออกแบบภายใน และผลการ
ออกแบบส่วนควบคุมอุปกรณ์ภายในของตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
เพ่ือทุกสรรพสิ่ง  

3) แบบประเมินความเหมาะสมของผลการออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่
โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพ่ือทุกสรรพสิ่ง มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating Scales) จ านวน 2 ข้อ ประกอบด้วย ความเหมาะสมของผลการออกแบบตัวต้นแบบระบบ
ฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพ่ือทุกสรรพสิ่ง และความเหมาะสมในการน าผลการ
ออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพ่ือทุกสรรพสิ่งไปใช้จริง  

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

ใช้เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยเลขคณิต ดังนี้ (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538) 
 4.50-5.00 หมายถึง ความคิดเห็นและความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก 
 3.50-4.49 หมายถึง ความคิดเห็นและความเหมาะสมคุณภาพอยู่ในระดับดี 
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3.3 วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพ่ือทุกสรรพสิ่ง 
ก าหนดขั้นตอนในการด าเนินการออกเป็น 2 ระยะ คือ 
 ระยะที่ 1 การออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพ่ือทุก
สรรพสิ่งด้วยการวิเคราะห์ตัวต้นแบบจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย การวิเคราะห์วิธีการเลี้ยงไก่ไข่ การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคส าหรับการเลี้ยงไก่ไข่ 
การวิเคราะห์เทคโนโลยีอินเทอร์เพ่ือทุกสรรพสิ่ง การวิเคราะห์ฮาร์ดแวร์ส าหรับพัฒนาเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตเพ่ือทุกสรรพสิ่ง และการวิเคราะห์ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เพ่ือ  
ทุกสรรพสิ่ง แล้วน าเสนอเป็นแผนภาพประกอบความเรียง 
 ระยะที่ 2 การประเมินผลการออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตเพ่ือทุกสรรพสิ่ง โดยผู้ เชี่ยวชาญ แบ่งเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่  รวมทั้งหมด 
15 ท่าน 
 3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1) แบบวิเคราะห์การออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง 

2) แบบประเมินความคิดเห็นของผลการออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดย
ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
Scales) จ านวน 3 ข้อ ประกอบด้วย ผลการออกแบบภายนอก ผลการออกแบบภายใน และผลการ
ออกแบบส่วนควบคุมอุปกรณ์ภายในของตัวต้นแบบระบบฟาร์มเล้ียงไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
เพ่ือทุกสรรพสิ่ง  

3) แบบประเมินความเหมาะสมของผลการออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่
โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพ่ือทุกสรรพสิ่ง มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating Scales) จ านวน 2 ข้อ ประกอบด้วย ความเหมาะสมของผลการออกแบบตัวต้นแบบระบบ
ฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพ่ือทุกสรรพสิ่ง และความเหมาะสมในการน าผลการ
ออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพ่ือทุกสรรพสิ่งไปใช้จริง  

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

ใช้เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยเลขคณิต ดังนี้ (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538) 
 4.50-5.00 หมายถึง ความคิดเห็นและความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก 
 3.50-4.49 หมายถึง ความคิดเห็นและความเหมาะสมคุณภาพอยู่ในระดับดี 

 
 

 2.50-3.49 หมายถึง ความคิดเห็นและความเหมาะสมคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
 1.50-2.49 หมายถึง ความคิดเห็นและความเหมาะสมคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ 
 1.00-1.49 หมายถึง ความคิดเห็นและความเหมาะสมคุณภาพอยู่ในระดับปรับปรุง 

 
4. ผลการศึกษา 
 การออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพ่ือทุกสรรพสิ่ง 
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ตามล าดับ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 ผลการออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพ่ือทุก
สรรพสิ่ง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
  1.1 ผลการออกแบบภายนอกของตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตเพ่ือทุกสรรพสิ่ง มีลักษณะเป็นโรงเรือนระบบเปิด โครงสร้างประกอบด้วยผนังด้านข้างทั้ง 
4 มุม ก่อด้วยอิฐสูงประมาณ 50-60 เซนติเมตร เปิดช่องลมด้วยตาข่ายเพ่ือให้เกิดการไหลเวียนของ
อากาศทั่วทั้งโรงเรือน และหลังคาโรงเรือนท าด้วยแผ่นสังกะสีภายใต้หลังคามุงด้วยฉนวนใยแก้วกัน
ความร้อน 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 ผลการออกแบบภายนอกของตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่ 

 
  1.2 ผลการออกแบบภายในของตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตเพ่ือทุกสรรพสิ่ง ประกอบด้วย 5 โมดูล คือ  
   1.2.1 โมดูลควบคุมการให้อาหารสัตว์  
   มีลักษณะเป็นตู้ส าหรับใส่อาหารไก่ควบคุมการให้อาหารแบบอัตโนมัติที่
เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพ่ือทุกสรรพสิ่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่าน
บริการคลาวด์แพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า NETPIE ส าหรับให้บริการเชื่อมต่อสื่อสารในรูปแบบของ
อินเทอร์เน็ตเพ่ือทุกสรรพสิ่ง (IoT) ที่พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(NECTEC) โดยควบคุมการให้อาหารด้วยอุปกรณ์ Servo Metal Gear รุ่น MG995 ทีผู่้พัฒนาตั้งค่าการ
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ท างานแบบดิจิทัล เมื่อมีไฟตามค่าสถานะจึงท างานด้วยการหมุนตามองศาระยะเวลา 2 วินาทีต่ออัตรา
ไหลของอาหารอยู่ที่ 1.6 กิโลกรัม ลงในถังอาหารไก่ท าด้วยเอสล่อนหรือพลาสติก เป็นแบบถังแขวนมี
ขนาดเดียวเป็นมาตรฐาน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 นิ้ว มีเส้นรอบวงประมาณ 50 นิ้ว 
 

 
 

ภาพที่ 2 ผลการออกแบบภายในของโมดูลควบคุมการให้อาหารสัตว์ 
 

   1.2.2 โมดูลควบคุมแสงสว่าง 
   มีลักษณะเป็นหลอดไฟแบบแขวนควบคุมแสงสว่างอัตโนมัติที่เชื่อมต่อเข้ากับ
อุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพ่ือทุกสรรพสิ่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยรีเลย์ควบคุม
การท างาน โดยการตั้งค่าดิจิทัลเหมือนกับโมดูลควบคุมการให้อาหารสัตว์ผ่านอุปกรณ์ Aduino 
ESP8266 ซึ่งจะให้แสงสว่างประมาณ 16-17 ชั่วโมง/วัน โดยเปิดไฟฟ้าเพ่ือให้แสงสว่างเวลา 18.00-
20.00 น. จากนั้นจึงปิดไฟ และเปิดอีกครั้งในช่วงเวลา 04.30-06.30 น. เพ่ือปลุกให้ไก่ตื่น 
 

 
 

ภาพที่ 3 ผลการออกแบบภายในของโมดูลควบคุมแสงสว่าง 
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ESP8266 ซึ่งจะให้แสงสว่างประมาณ 16-17 ชั่วโมง/วัน โดยเปิดไฟฟ้าเพ่ือให้แสงสว่างเวลา 18.00-
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ภาพที่ 3 ผลการออกแบบภายในของโมดูลควบคุมแสงสว่าง 
 
 

 
 

 
   1.2.3 โมดูลควบคุมเครื่องไล่ยุงไฟฟ้า 
   มีลักษณะเป็นโคมไฟแบบแขวนควบคุมการไล่ยุงอัตโนมัติที่เชื่อมต่อเข้ากับ
อุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพ่ือทุกสรรพสิ่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยรีเลย์ควบคุม
การท างาน โดยการตั้งค่าดิจิทัลส าหรับการควบคุมผ่านอุปกรณ์ Aduino ESP8266 เพ่ือป้องกันการเกิด
โรคฝีดาษไก่ (Fowl Pox) และโรคมาลาเรียในสัตว์ปีก (Plasmodium Gallinaceum) โดยมียุงเป็น
พาหนะที่จะน าเชื้อโรคไประบาดในไก่ 

 

 
 

ภาพที่ 4 ผลการออกแบบภายในของโมดูลควบคุมเครื่องไล่ยุงไฟฟ้า 
 

   1.2.4 โมดูลควบคุมอุณหภูมิ 
มีลั กษณ ะเป็ น เซน เซอร์ส าหรับวัด อุณ หภู มิ และความชื้ นสั ม พัทธ์ 

(Temperature & Relative Humidity Sensor) รุ่น DHT22 ที่คอยตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น 
หากอุณหภูมิภายในโรงเรือนสูงขึ้น สามารถสั่งการให้ เปิดพัดลมระบายความร้อนแบบอัตโนมัติที่
เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพ่ือทุกสรรพสิ่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
   1.2.5 โมดูลควบคุมวิทยุ 
   มีลักษณะเป็นเครื่องเล่นวิทยุควบคุมการเสียงเพลงเพ่ือป้องกันไม่ให้ไก่ตกใจ
ง่ายจากสภาพแวดล้อมรอบโรงเรือน ท างานได้อัตโนมัติด้วยการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตเพ่ือทุกสรรพสิ่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยรีเลย์ควบคุมการท างาน โดยการตั้งค่า
ดิจิทัลส าหรับการควบคุมผ่านอุปกรณ์ Aduino ESP8266 
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ภาพที่ 5 ผลการออกแบบภายในของโมดูลควบคุมอุณหภูมิและควบคุมวิทยุ 
 

1.3 ผลการออกแบบส่วนควบคุมอุปกรณ์ภายในของตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่
โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพ่ือทุกสรรพสิ่ง ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ คือ 1) Servo Metal Gear 
ส าหรับควบการเปิด-ปิดระบบให้อาหารภายในฟาร์ม 2) Sensor รุ่น DHT22 ส าหรับวัดอุณหภูมิและ
ความชื้น 3) WIFI Module ESP8266 ของ Aduino ส าหรับเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์รับและส่งค่า
สถานะต่าง ๆ ให้ผู้ใช้งาน และ 4) Relay 8 Channel 12V ส าหรับควบคุมการท างานของระบบไฟฟ้า 
DC และ AC โดยใช้สัญญาณในการควบคุมการท างานด้วยสัญญาณลอจิก (Logic) 
 

 
 

ภาพที่ 6 ผลการออกแบบส่วนควบคุมอุปกรณ์โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพ่ือทุกสรรพสิ่ง 
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ภาพที่ 5 ผลการออกแบบภายในของโมดูลควบคุมอุณหภูมิและควบคุมวิทยุ 
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ภาพที่ 6 ผลการออกแบบส่วนควบคุมอุปกรณ์โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพ่ือทุกสรรพสิ่ง 
 
 

 
 

 ระยะที่ 2 ผลการประเมินผลการออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง ประกอบด้วย 
  2.1 ผลการประเมินความคิดเห็นของผลการออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่
โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความคิดเห็นของผลการออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเล้ียงไก่โดยใช้
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปล 
1. ผลการออกแบบภายนอกของตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดย
ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง 

4.38 0.77 ดี 

2. ผลการออกแบบภายในของตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง ประกอบด้วย 
     2.1 โมดูลควบคุมการให้อาหารสัตว์  

 
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. ผลการออกแบบส่วนควบคุมอุปกรณ์ภายในของตัวต้นแบบ
ระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง 

4.62 0.51 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.45 0.67 ดี 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลการประเมินความคิดเห็นของผลการออกแบบตัวต้นแบบระบบ

ฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพ่ือทุกสรรพสิ่ง โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี 
( X = 4.45, S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผลการออกแบบภายในของตัวต้นแบบใน
ส่วนของโมดูลควบคุมการให้อาหารสัตว์ และผลการออกแบบส่วนควบคุมอุปกรณ์ภายในของตัว
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) ตามล าดับ 
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2.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของผลการออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยง
ไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง 
 
ตารางที่ 2 การประเมินความเหมาะสมของผลการออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

X  S.D. แปล 
1. ความเหมาะสมของผลการออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยง
ไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง 

4.62 0.51 ดีมาก 

2. ความเหมาะสมของผลการออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยง
ไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่งไปใช้งานจริง 

4.69 0.63 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.65 0.56 ดีมาก 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของผลการออกแบบตัวต้นแบบระบบ

ฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพ่ือทุกสรรพสิ่ง โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี
มาก ( X = 4.65, S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความเหมาะสมของผลการออกแบบ
ตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพ่ือทุกสรรพสิ่งไปใช้งานจริง อยู่ในระดับ
ดีมาก ( X = 4.69, S.D. = 0.63) และความเหมาะสมของผลการออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์ม
เลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพ่ือทุกสรรพสิ่ง อยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.62, S.D. = 0.51) 
ตามล าดับ 
 
5. สรุปผลและอภิปรายผล 
 ผลการประเมินความคิดเห็นของผลการออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพ่ือทุกสรรพสิ่ง โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ( X = 4.45, S.D. = 
0.67) และผลการประเมินความเหมาะสมของผลการออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพ่ือทุกสรรพสิ่ง โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.65, 
S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ค่าของข้อมูลมีความกระจายน้อย (น้อย
กว่า 1.00) แสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญให้ความคิดเห็นสอดคล้องและคะแนนการประเมินอยู่ในกลุ่ม
เดียวกัน ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการออกแบบระบบต้นแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมกับโมดูลการ
ใช้งานทั้ง 5 โมดูล ได้แก่ โมดูลควบคุมการให้อาหารสัตว์ โมดูลควบคุมแสงสว่าง โมดูลควบคุมเครื่อง
ไล่ยุงไฟฟ้า โมดูลควบคุมอุณหภูมิ และโมดูลควบคุมวิทยุ ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และ
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2.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของผลการออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยง
ไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง 
 
ตารางที่ 2 การประเมินความเหมาะสมของผลการออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

X  S.D. แปล 
1. ความเหมาะสมของผลการออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยง
ไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง 

4.62 0.51 ดีมาก 

2. ความเหมาะสมของผลการออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยง
ไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่งไปใช้งานจริง 

4.69 0.63 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.65 0.56 ดีมาก 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของผลการออกแบบตัวต้นแบบระบบ

ฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพ่ือทุกสรรพสิ่ง โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี
มาก ( X = 4.65, S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความเหมาะสมของผลการออกแบบ
ตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพ่ือทุกสรรพสิ่งไปใช้งานจริง อยู่ในระดับ
ดีมาก ( X = 4.69, S.D. = 0.63) และความเหมาะสมของผลการออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์ม
เลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพ่ือทุกสรรพสิ่ง อยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.62, S.D. = 0.51) 
ตามล าดับ 
 
5. สรุปผลและอภิปรายผล 
 ผลการประเมินความคิดเห็นของผลการออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพ่ือทุกสรรพสิ่ง โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ( X = 4.45, S.D. = 
0.67) และผลการประเมินความเหมาะสมของผลการออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพ่ือทุกสรรพสิ่ง โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.65, 
S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ค่าของข้อมูลมีความกระจายน้อย (น้อย
กว่า 1.00) แสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญให้ความคิดเห็นสอดคล้องและคะแนนการประเมินอยู่ในกลุ่ม
เดียวกัน ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการออกแบบระบบต้นแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมกับโมดูลการ
ใช้งานทั้ง 5 โมดูล ได้แก่ โมดูลควบคุมการให้อาหารสัตว์ โมดูลควบคุมแสงสว่าง โมดูลควบคุมเครื่อง
ไล่ยุงไฟฟ้า โมดูลควบคุมอุณหภูมิ และโมดูลควบคุมวิทยุ ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และ

 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การวิเคราะห์วิธีการเลี้ยงไก่ไข่ การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค
ส าหรับการเลี้ยงไก่ไข่ การวิเคราะห์เทคโนโลยีอินเทอร์เพ่ือทุกสรรพสิ่ง การวิเคราะห์ฮาร์ดแวร์ส าหรับ
พัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพ่ือทุกสรรพสิ่ง และการวิเคราะห์ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา
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) หากมีโรงเรือนไก่ไข่
หลายหลัง ไม่ควรสร้างให้เป็นเรือนแฝด ควรเว้นระยะห่างของแต่ละโรงเรือนไม่น้อยกว่า 10 เมตร เพ่ือให้
มีการระบายอากาศ ความชื้นได้ดี และช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรค สอดคล้องกับแนวคิดของ
ธนพัฒน์ สุระนรากุล (2555) ที่มีการเลือกใช้วัสดุต่าง ๆ ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้าง
โรงเรือนอย่างยั่งยืน โดยแม่ไก่มีศักยภาพการให้ผลผลิตไม่แตกต่างกับโรงเรือนประเภทอ่ืน รวมถึงการใช้
ต้นทุนในการจัดสร้างที่ต่ า สะดวก ง่ายต่อการจัดการ และเกษตรกรสามารถอยู่แบบพ่ึงพาตนเองได้ 
 5.2 โมดูลควบคุมการให้อาหารสัตว์ เป็นส่วนของการให้อาหารและน้ าแบบอัตโนมัติผ่าน
บริการคลาวด์แพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า NETPIE กับอุปกรณ์ Servo Metal Gear รุ่น MG995 โดยใช้
แนวคิดของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร (2558) ประกอบด้วย 1) ไก่ไข่ที่อายุ 5 เดือนขึ้นไป ต้องการ
น้ าประมาณ 0.5 ลิตรต่อวัน ต่อตัว หากขาดน้ าในช่วงก าลังให้ไข่เพียง 3-4 ชั่วโมง จะท าให้ไข่ฟองเล็ก 
น้ าที่ใช้ควรเป็นน้ าสะอาด ไม่มีเชื้อโรคปนเปื้อนโดยใช้ไคโตซาน มิกซ์ฟีด วิตามินละลายน้ าในกระบอก
หรือถังให้ไก่กิน โดยอัตรา 0.5 ซีซีต่อน้ า 1 ลิตร เพ่ือป้องกันเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับน้ าและจะช่วยให้
กระตุ้นการกินอาหารของไก่ไข่ และ 2) อาหารไก่ไข่ในช่วงเริ่มให้ไข่ ประกอบด้วย เปอร์เซ็นต์โปรตีน 
ประมาณ 13-15% ซึ่งมีทั้งอาหารป่น อาหารอัดเม็ด หัวอาหารส าหรับผสมเอง ความต้องการอาหาร
ของไก่อายุ 5 เดือนขึ้นไปควรให้อาหาร 150-200 กรัมต่อตัว หรือ 2 ขีดแล้วค่อย ๆ เพ่ิมขึ้นทีละน้อยจะ
ช่วยไก่ไข่ให้ไข่อย่างสม่ าเสมอ  
 5.3 โมดูลควบคุมแสงสว่าง ผ่านอุปกรณ์ Aduino ESP8266 ควบคุมแสงสว่างแบบอัตมัติเมื่อ
ไก่มีอายุ 6-22 สัปดาห์ จะควบคุมการให้แสงสัปดาห์ละ ½-1 ชั่วโมง จนครบ 4 ชั่วโมง รวมแสง
ธรรมชาติอีก 12 ชั่วโมงต่อวัน รวมทั้งหมดเป็น 16 ชั่วโมงจึงจะเพียงพอต่อความต้องการ เพ่ือที่จะให้
ได้ผลผลิตสูง หรืออายุการให้ไข่นานและจะใช้แสงเช่นนี้ไปจนกว่าไก่จะหมดไข่ สอดคล้องกับแนวคิดของ
ส านักส่งเสริมการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ซีพีเอฟ (2553) มีการก าหนดโปรแกรมการให้แสงในไก่รุ่น 
โดยแบ่งเป็นช่วงชั้นอายุของไก่ ชั่วโมงแสงต่อวัน ช่วงระยะเวลา และความเข้มของแสงมีหน่วยเป็นลักซ์ 
ทั้งนี้ ส าหรับลูกไก่ที่มีอายุ 1-14 วัน ควรให้แสงสว่างที่มีความเข้มแสงสูงประกอบกับชั่วโมงแสง 22 
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ชั่วโมง จะช่วยกระตุ้นให้ลูกไก่ได้รับอาหารมากที่สุด เพ่ือการเจริญเติบโตสูงสุดหลังจากนั้นจึงค่อย ๆ 
ปรับลดความเข้มแสง และชั่วโมงแสงลงมาตามล าดับ 
 5.4 โมดูลควบคุมเครื่องไล่ยุงไฟฟ้า ผ่านอุปกรณ์ Aduino ESP8266 ท างานแบบอัตโนมัติเพ่ือ
ดักจับและป้องกันยุงที่อาจเป็นพาหะในการแพร่เชื้อไวรัสในไก่ อาทิ 1) โรคฝีดาษ เกิดจากเชื้อไวรัสที่
ติดต่อกันโดยเข้าทางบาดแผล และมียุงเป็นพาหนะที่จะน าเชื้อโรคไประบาดในไก่ตัวอ่ืน ๆ และ 2) โรค
มาลาเรียสัตว์ปีก โดยไก่ที่ได้รับเชื้อไวรัสนี้จะมีอาการหงอย ซึม ขนหยอง ขนร่วง ไม่กินอาหาร เลือดจาง 
ขาไม่มีแรง นอนหมอบ คอตก ขี้เขียว ไข่ลด บางครั้งอ้าปากหายใจ หรืออาจเป็นอัมพาต ถ้าไก่ไม่ได้รับ
การรักษามักพบการตายหลังจากไก่มีอาการขี้เขียว 3-4 วัน  (ส านักงานปศุสัตว์ เขต 1, 2556 และ
สัณห์ ภัทรพิพัฒน์โภค, 2559) 

5.5 โมดูลควบคุมอุณหภูมิ  ด้ วยเซนเซอร์ส าหรับวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ 
(Temperature & Relative Humidity Sensor) รุ่น DHT22 ซึ่งอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม
ภายในโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่อยู่ประมาณ 50-80% โดยถ้าความชื้นในอากาศต่ า การระบายความร้อนออก
จากตัวไก่จะระบายออกได้ดี ซึ่งประเทศไทยมักจะประสบกับปัญหาเรื่องความชื้นในฤดูฝน ดังนั้น จึงท า
การออกแบบด้วยการติดตั้งพัดลมระบายอากาศส าหรับระบายความร้อนภายในโรงเรือน สอดคล้องกับ
แนวคิดของบุษกร พรระวี (2546) กล่าวถึง การระบายอากาศภายในโรงเรือนระบบปิด (Evaporative 
Cooling System) จะต้องอาศัยการท างานของพัดลมเป็นหลัก โดยจะท าหน้าที่ในการดูดอากาศที่เย็น
เข้าไปทดแทนความร้อนที่อยู่ภายในโรงเรือน และสุธรรม ดิสวัสดิ์ (2544) กล่าวถึง การควบคุมอุณหภูมิ
ภายในโรงเรือนควรให้อยู่ประมาณ 28 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพันธ์ภายในโรงเรือนอยู่ที่ 75-85% 
เพ่ือให้ไก่อยู่อย่างสบายและสามารถป้องกันเชื้อโรคได้ 

5.6 โมดูลควบคุมวิทยุ ผ่านอุปกรณ์ Aduino ESP8266 ซึ่งการเปิดวิทยุสามารถป้องกันไม่ให้
ไก่ไข่ตกใจง่ายจากรถยนต์ที่วิ่งผ่านหรืออยู่ในเขตชุมชนที่มีเสียงดัง และลดความเครียดลงได้ อีกทั้ง ยัง
สามารถลดอัตราการตายในช่วงฟ้าร้อง ฟ้าผ่าลงได้ แต่ต้องเปิดวิทยุในช่วงไก่รุ่นเพื่อฝึกให้คุ้นเคยให้แก่
ไก่ไข ่(ธนพัฒน์ สุระนรากุล, 2555) 

5.7 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพ่ือทุกสรรพสิ่ง เป็นเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์และเครื่องมือ
ต่าง ๆ ที่มีการติดตั้ง IP Address ท าให้สามารถติดต่อสื่อสารกันผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้ง
แบบมีสายและแบบไร้สาย โดยการควบคุมและสั่งการผ่านทางระบบตรวจจับ (Sensors) สอดคล้องกับ
แนวคิดของประภาพร กุลลิ้มรัตน์ชัย (2559) พบว่า การน าเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้งานใน
ชีวิตประจ าวันจะสามารถอ านวยความสะดวกกับงานด้านต่าง ๆ มากขึ้น อาทิ ระบบบ้านอัจฉริยะ 
วิทยาการด้านการแพทย์ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และระบบฟาร์มอัจฉริยะ เป็นต้น  ซึ่งการน า
เทคโนโลยีนี้มาใช้ภายในฟาร์มเลี้ยงไก่สามารถเชื่อมโยงโมดูลการท างานทั้ง 5 โมดูลเข้าด้วยกัน โดยมี
การสั่งการรูปแบบปฏิสัมพันธ์ผ่านทางคลาวด์เทคโนโลยีท าให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงไก่ไข่ได้อย่าง
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ชั่วโมง จะช่วยกระตุ้นให้ลูกไก่ได้รับอาหารมากที่สุด เพ่ือการเจริญเติบโตสูงสุดหลังจากนั้นจึงค่อย ๆ 
ปรับลดความเข้มแสง และชั่วโมงแสงลงมาตามล าดับ 
 5.4 โมดูลควบคุมเครื่องไล่ยุงไฟฟ้า ผ่านอุปกรณ์ Aduino ESP8266 ท างานแบบอัตโนมัติเพ่ือ
ดักจับและป้องกันยุงที่อาจเป็นพาหะในการแพร่เชื้อไวรัสในไก่ อาทิ 1) โรคฝีดาษ เกิดจากเชื้อไวรัสที่
ติดต่อกันโดยเข้าทางบาดแผล และมียุงเป็นพาหนะที่จะน าเชื้อโรคไประบาดในไก่ตัวอ่ืน ๆ และ 2) โรค
มาลาเรียสัตว์ปีก โดยไก่ที่ได้รับเชื้อไวรัสนี้จะมีอาการหงอย ซึม ขนหยอง ขนร่วง ไม่กินอาหาร เลือดจาง 
ขาไม่มีแรง นอนหมอบ คอตก ขี้เขียว ไข่ลด บางครั้งอ้าปากหายใจ หรืออาจเป็นอัมพาต ถ้าไก่ไม่ได้รับ
การรักษามักพบการตายหลังจากไก่มีอาการขี้เขียว 3-4 วัน  (ส านักงานปศุสัตว์ เขต 1, 2556 และ
สัณห์ ภัทรพิพัฒน์โภค, 2559) 

5.5 โมดูลควบคุมอุณหภูมิ  ด้ วยเซนเซอร์ส าหรับวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ 
(Temperature & Relative Humidity Sensor) รุ่น DHT22 ซึ่งอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม
ภายในโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่อยู่ประมาณ 50-80% โดยถ้าความชื้นในอากาศต่ า การระบายความร้อนออก
จากตัวไก่จะระบายออกได้ดี ซึ่งประเทศไทยมักจะประสบกับปัญหาเรื่องความชื้นในฤดูฝน ดังนั้น จึงท า
การออกแบบด้วยการติดตั้งพัดลมระบายอากาศส าหรับระบายความร้อนภายในโรงเรือน สอดคล้องกับ
แนวคิดของบุษกร พรระวี (2546) กล่าวถึง การระบายอากาศภายในโรงเรือนระบบปิด (Evaporative 
Cooling System) จะต้องอาศัยการท างานของพัดลมเป็นหลัก โดยจะท าหน้าที่ในการดูดอากาศที่เย็น
เข้าไปทดแทนความร้อนที่อยู่ภายในโรงเรือน และสุธรรม ดิสวัสดิ์ (2544) กล่าวถึง การควบคุมอุณหภูมิ
ภายในโรงเรือนควรให้อยู่ประมาณ 28 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพันธ์ภายในโรงเรือนอยู่ที่ 75-85% 
เพ่ือให้ไก่อยู่อย่างสบายและสามารถป้องกันเชื้อโรคได ้

5.6 โมดูลควบคุมวิทยุ ผ่านอุปกรณ์ Aduino ESP8266 ซึ่งการเปิดวิทยุสามารถป้องกันไม่ให้
ไก่ไข่ตกใจง่ายจากรถยนต์ที่วิ่งผ่านหรืออยู่ในเขตชุมชนที่มีเสียงดัง และลดความเครียดลงได้ อีกทั้ง ยัง
สามารถลดอัตราการตายในช่วงฟ้าร้อง ฟ้าผ่าลงได้ แต่ต้องเปิดวิทยุในช่วงไก่รุ่นเพื่อฝึกให้คุ้นเคยให้แก่
ไก่ไข ่(ธนพัฒน์ สุระนรากุล, 2555) 

5.7 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพ่ือทุกสรรพสิ่ง เป็นเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์และเครื่องมือ
ต่าง ๆ ที่มีการติดตั้ง IP Address ท าให้สามารถติดต่อสื่อสารกันผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้ง
แบบมีสายและแบบไร้สาย โดยการควบคุมและสั่งการผ่านทางระบบตรวจจับ (Sensors) สอดคล้องกับ
แนวคิดของประภาพร กุลลิ้มรัตน์ชัย (2559) พบว่า การน าเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้งานใน
ชีวิตประจ าวันจะสามารถอ านวยความสะดวกกับงานด้านต่าง ๆ มากขึ้น อาทิ ระบบบ้านอัจฉริยะ 
วิทยาการด้านการแพทย์ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และระบบฟาร์มอัจฉริยะ เป็นต้น  ซึ่งการน า
เทคโนโลยีนี้มาใช้ภายในฟาร์มเลี้ยงไก่สามารถเชื่อมโยงโมดูลการท างานทั้ง 5 โมดูลเข้าด้วยกัน โดยมี
การสั่งการรูปแบบปฏิสัมพันธ์ผ่านทางคลาวด์เทคโนโลยีท าให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงไก่ไข่ได้อย่าง

 
 

สะดวกสะบาย สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (2559) ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคการเกษตรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบสู่การท า
การเกษตรแบบอัจฉริยะ (Smart Agriculture) ด้วยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลและวิทยาศาสตร์มาใช้เพ่ือ
พัฒนาการเกษตร และกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ.2554-2560 ของ
ประเทศไทย (ICT2020) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและประยุกต์ ICT เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ
ภาคการผลิต ให้สามารถพ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในระดับโลก โดยเฉพาะภาคการเกษตร ภาคบริการ 
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนภาคบริการในโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรวม  

อย่างไรก็ตาม หากมีการน าตัวต้นแบบดังกล่าวที่ออกแบบขึ้นไปใช้งานจริง ควรมีการศึกษา
ด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในการพัฒนาและติดตั้ง ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้านพลังงานส ารองที่ใช้ภายในโรงเรือน รวมถึงแพลตฟอร์มที่ใช้ส าหรับพัฒนา
ซอฟต์แวร์ให้สามารถเชื่อมต่อและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งาน ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ในการใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ที่สนับสนุนและส่งเสริม
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การพัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีวิดีโอสตรีมม่ิงมีเดีย 
Development Online Training Course based on  

Video Streaming Media Technology 
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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           

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย 2) เพ่ือหา
คุณภาพของหลักสูตรอบรมแบบสตรีมม่ิงมีเดีย 3) เพ่ือหาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อหลักสูตรอบรม
แบบสตรีมมิ่งมีเดีย จากกลุ่มผู้ใช้ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 30 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย แบบประเมิน
คุณภาพของหลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย และแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานหลักสูตร
อบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย และการหาค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) ได้ระบบหลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย ที่มีคุณภาพ    
2) ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดียที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ  โดย
ภาพรวมของระบบอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.28 
และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อหลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.16 สรุปได้ว่า 
หลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม ดังนั้นควร
สนับสนุนผู้สอนในการน าไปใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียนต่อไป 

          
ค ำส ำคัญ: สตรีมม่ิงมีเดีย,  หลักสูตรอบรม 
 
บทน า 
 จากความก้าวหน้าและความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีการพัฒนา
ไปเป็นอันมากในยุคปัจจุบัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการจัดการศึกษา 
จะเป็นวิธีการที่ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีรูปแบบที่หลากหลาย ช่วยลดความเหลื่อมล้ าของ
โอกาสทางการศึกษา สร้างความเท่าเทียมทางสังคม และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในรูปแบบต่างๆ สามารถเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยความส าคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้การเรียนรู้ในปัจจุบัน
แตกต่างจากอดีต แหล่งเรียนรู้จึงไม่ได้อยู่เฉพาะในโรงเรียนเท่านั้นแต่จะอยู่ที่ World Knowledge ครู
จะต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนเป็นผู้แนะน าตลอดเวลา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตัวเอง จากการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) มากข้ึน ท าให้สถาบันการศึกษาหลายแห่งล้วนให้
ความส าคัญในการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอน และเกิด
การพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ิมมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นกลไกส าคัญที่ส่งเสริมให้เกิดการ
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บทคัดย่อ           

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย 2) เพ่ือหา
คุณภาพของหลักสูตรอบรมแบบสตรีมม่ิงมีเดีย 3) เพ่ือหาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อหลักสูตรอบรม
แบบสตรีมมิ่งมีเดีย จากกลุ่มผู้ใช้ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 30 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย แบบประเมิน
คุณภาพของหลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย และแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานหลักสูตร
อบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย และการหาค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) ได้ระบบหลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย ที่มีคุณภาพ    
2) ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดียที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ  โดย
ภาพรวมของระบบอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.28 
และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อหลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.16 สรุปได้ว่า 
หลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม ดังนั้นควร
สนับสนุนผู้สอนในการน าไปใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียนต่อไป 

          
ค ำส ำคัญ: สตรีมม่ิงมีเดีย,  หลักสูตรอบรม 
 
บทน า 
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เรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลา และตามอัธยาศัย 
อันก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ภิรมย์ พาบุ , 2548) การเรียนแบบออนไลน์เป็นการน าเทคโนโลยี
ทางด้านมัลติมี เดีย มาช่วยในการน าเสนอข้อมูล เช่นการน าเสนอข้อความ ภาพ เสียงหรือ 
ภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตหรือสื่อทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ผู้เรียนได้รับ
ข้อมูล ความรู้ ข่าวสารอย่างกว้างขวาง จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง    
 จากข้อมูลดังกล่าว ผู้ วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการเรียนการสอนออนไลน์           
ซึ่งสามารถสนับสนุนนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษา เป็นการเพ่ิมช่องทางในการเรียนรู้และ
สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงมีแนวคิดและความสนใจที่จะน าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมา
ออกแบบและพัฒนาเป็นหลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดียเกี่ยวกับความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ขึ้น ซึ่ง Streaming Technology เป็นการบริการรูปแบบหนึ่ง ที่ใช้หลักการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต 
เป็นเทคโนโลยีในการสื่อสารภาพและเสียง โดยที่ไม่ต้องท าการดาวน์โหลด แต่สามารถที่จะรับชมได้
ทันทีขณะที่ดาวน์โหลด การน าคุณสมบัติของบทเรียนที่เป็นวีดิโอมาพัฒนาเพราะเป็นสื่อที่สามารถ
มองเห็นภาพและได้ยินเสียงในเวลาเดียวกัน สื่อวิดีโอจึงเป็นสื่อที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่าย
และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นโครงงานนี้จึงพัฒนาขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพ่ือพัฒนาเป็นสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนและสื่อในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ในรูปแบบของ
วีดิโอผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยจะอยู่ในลักษณะของ Web Application ให้กับนักศึกษา
หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมได้นอกเหนือจากบทเรียนหรือเนื้อหาใน
ห้องเรียน ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยการใช้บริการนั้นสามารถท าได้โดยการเรียกดูวีดิโอการสอนใน
หลักสูตรต่างๆ ได้ตามความสนใจของตนเอง อีกทั้งยังสามารถย้อนกลับเพ่ือรับชมในจุดที่ยังไม่เข้าใจ
ได้แบบไม่จ ากัดจ านวนครั้ง ท าให้การทบทวนความรู้ของนักศึกษาเป็นไปได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น 
นับเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

วิธีด าเนินการวิจัย         
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง        
     ประชากร คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 128 คน    
     กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 30 คน  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีอยู่ 3 ชนิด ได้แก่ 
  2.1 หลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย 
  2.2 แบบประเมินคุณภาพของหลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย 
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  2.3 แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานหลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย 
 
 3. วิธีด าเนินการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาหลักสูตรอบรมแบบสตรีมม่ิงมีเดีย ซึ่งมี
ขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้         
    3.1 ก าหนดปัญหา จากการวิเคราะห์ขอบเขตของปัญหาเพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า
ปัญหาการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากอาจารย์ผู้สอนอย่างเดียว ซึ่งการเรียนการสอนดังกล่าว
นั้นมีขีดจ ากัดและมักจะจบลงภายในคาบเรียนหรือภายในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้ น หากนักศึกษา
ต้องการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมนอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน หรือต้องการเรียนหรือ
ทบทวนเนื้อหานั้นใหม่ ก็ไม่สามารถท าได้โดยสะดวก หลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดียจึงเป็น
ทางเลือกหนึ่งส าหรับการแก้ปัญหาดังกล่าว เพ่ือประโยชน์สุงสุดทีจ่ะได้รับจากการศึกษา 
   3.2 การวิเคราะห์ระบบ เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับการออกแบบผังรายละเอียดการ
ด าเนินงานต่างๆ ในระบบ โดยใช้การวิเคราะห์แบบ UML ซ่ึงจะแสดงภาพรวมการท างาน ดังนี้  

 

ภาพที่ 1  User case Diagram ของระบบ 
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   3.3 การออกแบบระบบ ในขั้นตอนการออกแบบระบบ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จาก
การวิเคราะห์ระบบมาออกแบบพจนานุกรมข้อมูล และออกแบบหน้าจอในแต่ละ Module ที่ใช้ในการ
ติดต่อกับผู้ใช้งานในแต่ละส่วน ดังนี้ 

1) การออกแบบพจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary) 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้ดูแลระบบ 
ล าดับ ชื่อฟิลล์ ประเภทข้อมูล รายละเอียด คีย ์

1 id  INT รหัสผู้ใช้งาน PK 
2 name VARCHAR ชื่อจริง  
3 username  VARCHAR ชื่อผู้ใช้  
4 password TEXT รหัสผ่าน  
5 email VARCHAR อีเมล์  

 

ตารางที่ 2 ข้อมูลสมาชิก 
ล าดับ ชื่อฟิลล ์ ประเภทข้อมูล รายละเอียด คีย ์

1 id  INT รหัสผู้ใช้งาน PK 
2 name VARCHAR ชื่อสมาชิก  

3 username  VARCHAR ชื่อผู้ใช้งาน  

4 password TEXT รหัสผ่าน  

5 email VARCHAR อีเมล์  
6 img TEXT รูปประจ าตัว  

 

ตารางท่ี 3 ข้อมูลแสดงความคิดเห็น 
ล าดับ ชื่อฟิลล ์ ประเภทข้อมูล รายละเอียด คีย ์

1 id INT รหัสความคิดเห็น PK 
2 iduser INT รหัสผู้ใช้งาน FK 
3 comment TEXT ความคิดเห็น  
4 date DATE เขียนเมื่อ  
5 idcourse INT รหัสหลักสูตร FK 
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ตารางท่ี 4 หมวดหมู่ของหลักสูตร  
ล าดับ ชื่อฟิลล ์ ประเภทข้อมูล รายละเอียด คีย ์

1 id INT รหัสหมวดหมู่ PK 
2 name VARCHAR ชื่อหมวดหมู่ FK 

 

ตารางท่ี 5  รายละเอียดหลักสูตร 
ล าดับ ชื่อฟิลล ์ ประเภทข้อมูล รายละเอียด คีย ์

1 id INT รหัสหลักสูตร PK 
2 name TEXT ชื่อหลักสูตร  
3 detail TEXT รายละเอียด  
4 img TEXT รูปหน้าปกหลักสูตร  
5 codehtml TEXT โค้ดวิดีโอ  
6 catalog INT หมวดหมู่  
7 tag TEXT แท็ก  
8 catalog2 TEXT หมวดหมู่ 2  
9 catalog3 TEXT หมวดหมู่ 3  
10 catalog4 TEXT หมวดหมู่ 4  
11 catalog5 TEXT หมวดหมู่ 5  
12 date DATE สร้างเมื่อ  
13 view INT ผู้เข้าชม  
14 status (ENUM ("0","1")) ประเภทหลักสูตร  
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ตารางท่ี 4 หมวดหมู่ของหลักสูตร  
ล าดับ ชื่อฟิลล ์ ประเภทข้อมูล รายละเอียด คีย ์

1 id INT รหัสหมวดหมู่ PK 
2 name VARCHAR ชื่อหมวดหมู่ FK 

 

ตารางท่ี 5  รายละเอียดหลักสูตร 
ล าดับ ชื่อฟิลล ์ ประเภทข้อมูล รายละเอียด คีย ์

1 id INT รหัสหลักสูตร PK 
2 name TEXT ชื่อหลักสูตร  
3 detail TEXT รายละเอียด  
4 img TEXT รูปหน้าปกหลักสูตร  
5 codehtml TEXT โค้ดวิดีโอ  
6 catalog INT หมวดหมู่  
7 tag TEXT แท็ก  
8 catalog2 TEXT หมวดหมู่ 2  
9 catalog3 TEXT หมวดหมู่ 3  
10 catalog4 TEXT หมวดหมู่ 4  
11 catalog5 TEXT หมวดหมู่ 5  
12 date DATE สร้างเมื่อ  
13 view INT ผู้เข้าชม  
14 status (ENUM ("0","1")) ประเภทหลักสูตร  

 

 

 

 

 

 

 
 

2)  การออกแบบหน้าจอการใช้งาน (User Interface) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากภาพที่ 2 หมายเลข 1 คือส่วนแสดงเมนูหลักของเว็บไซต์ หมายเลข 2 คือส่วนแสดง
เมนูการค้นหาหลักสูตร หมายเลข 3 คือส่วนแสดงโลโก้ของเว็บไซต์ คือหมายเลข 4 คือส่วนแสดง
หลักสูตรที่เพ่ิมล่าสุด และหมายเลข 5 คือส่วนแสดงเมนูหลักสูตร 
   3.4  การพัฒนาระบบ ในการพัฒนาหลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดียครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้
ฐานข้อมูล MySQL ในการเก็บข้อมูล โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาคือ Netbeans, Sublime ภาษาที่
ใช้ในการพัฒนา คือ ภาษา PHP และเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบคือ Bootstrap 3 ผู้วิจัยได้พัฒนา
และท าการปรับแก้ระบบเป็นระยะๆ จากนั้นน าระบบที่พัฒนาจนสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วทดสอบโดย
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ท าการปรับแก้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่งจนระบบมีความ
สมบูรณ์มากที่สุดและพร้อมต่อการใช้งาน       
   3.5  การติดตั้งและด าเนินการใช้ระบบ ในขั้นตอนการติดตั้งและด าเนินการใช้ระบบ 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 1) จัดท าคู่มือประกอบการใช้ระบบงาน  2) น าระบบงานที่สมบูรณ์แล้ว ติดตั้ง
ให้พร้อมใช้งานได้จริง และ 3) น าระบบงานที่ติดตั้งแล้ว ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน  
   3.6  สรุป และวิเคราะห์ผลการวิจัย 

ภาพที่ 2  แสดงหน้าแรกของหลักสูตรอบรมแบบสตรีมม่ิงมีเดีย 

 

ความพึงพอใจการใช้งานหลักสูตร 

4  

  1เมนู

หลัก
ของ

เว็บไซ
ต์ 

2 

3 

5 
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ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาหลักสูตรอบรมแบบสตรีมม่ิงมีเดีย  

 
 

 
 
 

ภาพที่ 3  หน้าแรกหลักสูตรอบรมแบบสตรีมม่ิงมีเดีย 
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ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาหลักสูตรอบรมแบบสตรีมม่ิงมีเดีย  

 
 

 
 
 

ภาพที่ 3  หน้าแรกหลักสูตรอบรมแบบสตรีมม่ิงมีเดีย 

 

 
  

   

 
 

 

ภาพที่ 4  แสดงรายละเอียดแต่ละหมวดหมู่ 
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ภาพที่ 5  แสดงรายละเอียดหลักสูตรของผู้ใช้งานทั่วไป 



วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

51

 
 

 

ภาพที่ 5  แสดงรายละเอียดหลักสูตรของผู้ใช้งานทั่วไป 

 
 

 

ภาพที่ 6  แสดงรายละเอียดหลักสูตรของสมาชิก 

2.  ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรอบรมแบบสตรีมม่ิงมีเดีย     
 ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย โดยผู้เชี่ยวชาญ ภาพรวม
พบว่าอยู่ ในระดับดีมาก (x̅ = 4.89, S.D. = 0.28) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านเนื้อหา 
(Content) มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (x̅ = 5.00, S.D. = 0.00) ด้านการออกแบบ (Design) 
มีผลการประเมินอยู่ ในระดับดีมาก  (x̅ = 4.87, S.D. = 0.32) และ ด้านการใช้งานของระบบ 
(Usability Test) มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (x̅ = 4.80, S.D. = 0.28)  



วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

52

 
 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้หลักสูตรอบรมแบบสตรีมม่ิงมีเดีย   
 ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานหลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย โดยผู้ใช้งาน 
ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับดีมาก (x̅ = 4.91, S.D. = 0.16) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านเนื้อหา 
(Content) มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (x̅ = 4.97, S.D. = 0.11) ด้านการออกแบบ (Design) 
มีผลการประเมินอยู่ ในระดับดีมาก  (x̅ = 4.87, S.D. = 0.22) และด้านการใช้งานของระบบ 
(Usability Test) มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (x̅ = 4.95, S.D. = 0.16)  

อภิปรายผล 
1. ผลการพัฒนาหลักสูตรอบรมแบบสตรีมม่ิงมีเดีย พบว่า หลักสูตรอบรมแบบสตรีมม่ิงมีเดีย

ที่พัฒนาขึ้นนั้น เป็นการน าเสนอเนื้อหาแบบวีดีโอการสอนที่พูดบรรยายพร้อมกับการปฏิบัติให้   ดูไป
พร้อมๆ กัน ผู้เรียนสามารถทบทวนขั้นตอนและกระบวนการได้เป็นอย่างดี และสามารถเรียนหรือฝึก
ซ้ าได้อีกตามต้องการ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พีรพงศ์ แจ่มรังสี (2547) พบว่าผู้เรียนที่เรียน
ด้วยสตรีมมิ่งมีเดียการสอนบรรยายที่มีรูปแบบการน าเสนอแบบพร้อมกัน โดยใช้วิธีน าเสนอด้วยภาพ
และเสียงท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกเหมือนได้เข้าไปนั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนปกติ มีความใกล้ชิดกับ
อาจารย์ผู้สอน เกิดความสนใจที่อยากจะเรียน และท าให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากขึ้น    

2. ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรอบรมแบบสตรีมม่ิงมีเดีย โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ด้าน
เนื้อหามคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด รองลงมาคือด้านการออกแบบ และด้านการใช้งานของระบบ 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานหลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย โดยกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 30 คน พบว่ามีความพึงพอใจในด้านเนื้อหามากท่ีสุด รองลงมาคือด้านการใช้งานของ
ระบบและด้านการออกแบบ  
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3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้หลักสูตรอบรมแบบสตรีมม่ิงมีเดีย   
 ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานหลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย โดยผู้ใช้งาน 
ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับดีมาก (x̅ = 4.91, S.D. = 0.16) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านเนื้อหา 
(Content) มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (x̅ = 4.97, S.D. = 0.11) ด้านการออกแบบ (Design) 
มีผลการประเมินอยู่ ในระดับดีมาก  (x̅ = 4.87, S.D. = 0.22) และด้านการใช้งานของระบบ 
(Usability Test) มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (x̅ = 4.95, S.D. = 0.16)  

อภิปรายผล 
1. ผลการพัฒนาหลักสูตรอบรมแบบสตรีมม่ิงมีเดีย พบว่า หลักสูตรอบรมแบบสตรีมม่ิงมีเดีย

ที่พัฒนาขึ้นนั้น เป็นการน าเสนอเนื้อหาแบบวีดีโอการสอนที่พูดบรรยายพร้อมกับการปฏิบัติให้   ดูไป
พร้อมๆ กัน ผู้เรียนสามารถทบทวนขั้นตอนและกระบวนการได้เป็นอย่างดี และสามารถเรียนหรือฝึก
ซ้ าได้อีกตามต้องการ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พีรพงศ์ แจ่มรังสี (2547) พบว่าผู้เรียนที่เรียน
ด้วยสตรีมมิ่งมีเดียการสอนบรรยายที่มีรูปแบบการน าเสนอแบบพร้อมกัน โดยใช้วิธีน าเสนอด้วยภาพ
และเสียงท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกเหมือนได้เข้าไปนั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนปกติ มีความใกล้ชิดกับ
อาจารย์ผู้สอน เกิดความสนใจที่อยากจะเรียน และท าให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากขึ้น    

2. ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรอบรมแบบสตรีมม่ิงมีเดีย โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ด้าน
เนื้อหามคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด รองลงมาคือด้านการออกแบบ และด้านการใช้งานของระบบ 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานหลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย โดยกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 30 คน พบว่ามีความพึงพอใจในด้านเนื้อหามากท่ีสุด รองลงมาคือด้านการใช้งานของ
ระบบและด้านการออกแบบ  
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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. 
บทคัดยอ่ 

 

Keywords:  Using Google Application model, office 
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กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1)  เพ่ือออกแบบจ ำลองกำรใช้ Google แอพพลิเคชั่นส ำหรับ
ส ำนักงำน 2) เพ่ือประเมินแบบจ ำลองกำรใช้ Google แอพพลิเคชั่นส ำหรับส ำนักงำน ท ำให้สะดวก
ต่อกำรค้นหำข้อมูลและแก้ไขข้อมูล สำมำรถจัดท ำรำยงำนผลที่ถูกต้อง โปรแกรมที่ใช้งำน  Google 
drive ,G mail, Calendar, Google doc, Google sheet, Google site  ข้อมูลเอกสำรงำนวิจัยครั้ง
นี้เป็นข้อมูลของส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
กรุงเทพ ประชำกร คือ ผู้เชี่ยวชำญ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน  5 ท่ำน ด้ำนเทคโนโลยี
กำรศึกษำ จ ำนวน 5 ท่ำน รวมผู้เชี่ยวชำญทั้งหมดจ ำนวน 10 ท่ำน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเป็น
แบบสอบถำม ประเมินควำมเหมำะสมของแบบจ ำลองกำรใช้ Google แอพพลิเคชั่นส ำหรับส ำนักงำน 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ  ได้แก่ องค์ประกอบหลัก ควำมเห็นของผู้เชี่ยวชำญ วงจรกำรใช้ 
Google แอพพลิเคชั่นและกำรใช้ Google แอพพลิเคชั่นสถิติที่ใช้ในกำรวิจัย คือ ค่ำเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน  กำรประเมินประสิทธิภำพของแบบจ ำลองประเมินใช้วิธี Black Box Testing ผล
กำรประเมินของแบบจ ำลองกำรใช้Google แอพพลิเคชั่นส ำหรับส ำนักงำนจำกควำมเห็นของ
ผู้เชี่ยวชำญอยู่ระดับมำกที่สุดภำพรวม มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 7.79 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 1.29 สรุปว่ำ
สำมำรถน ำแบบจ ำลองกำรใช้ Google แอพพลิเคชั่นส ำหรับส ำนักงำนสนับสนุนกำรด ำเนินงำนได้ 
 
ค ำส ำคัญ: แบบจ ำลองกำรใช้ Google แอพพลิเคชั่น, ส ำนักงำน 
                
บทน ำ  

ส ำนักงำนคณบดี 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  งำนติดตำมผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  งำนแนะแนวกำรศึกษำ และงำนสหกิจศึกษำ  งำน
ประชำสัมพันธ์ งำนยำนพำหนะ  งำนอำคำรสถำนที่   ซึ่งแต่ละฝ่ำยมีหน้ำที่รับผิดชอบงำนในด้ำนกำร
บริหำรงำน ในแต่ละครั้งที่ผ่ำนมำ กำรบริหำรงำนแต่ละเดือนมีกำรจัดกำรข้อมูลจ ำนวนมำก ตำมปกติ
หน่วยงำนรับผิดชอบจะส่งข้อมูล กำรปฏิบัติงำนให้ทุกคนรับทรำบ บำงครั้งเจ้ำหน้ำที่ไม่สะดวกในกำร
ปฏิบัติงำนจึงท ำให้เกิดปัญหำควำมยุ่งยำก จัดกำรข้อมูล ให้มีควำมเป็นระเบียบ ซึ่งกำรท ำงำนใน
ปัจจุบันจะใช้แฟ้มจัดเก็บ อำจท ำให้ต้องเสียงบประมำณวัสดุ ด้วยเหตุนี้  จึงมีกำรน ำ  Google 
แอพพลิเคชั่นมำท ำงำนบนอินเทอร์เน็ต ไม่ว่ำจะท ำเสร้ำงเอกสำรกำรค ำนวณข้อมูลค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ 
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น ำเสนองำน บนระบบเครือข่ำย ก็สำมำรถส่งข้อมูลไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ก็ไม่จ ำเป็นจะต้องส่งข้อมูล
ข้ำมไปข้ำมมำ แล้วสำมำรถคลิกแชร์ข้อมูลก็จะถูกส่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ท ำให้ไม่ต้องส่งไฟล์ข้ำมไป
ข้ำมมำ พร้อมกับท ำให้บุคลำกรสำมำรถเข้ำมำดูและแก้ไขข้อมูลของเรำได้ทันทีเช่นกัน  กำรใช้งำน
สร้ำงสะดวกในกำรบริหำรมำกข้ึน ลดค่ำใช้จ่ำย ส ำหรับกำรใช้งำน Google แอพพลิเคชั่นในส ำนักงำน
มีเป้ำหมำยเพ่ือจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ บริหำรจัดกำรงำนของแต่ละฝ่ำยให้มีประสิทธิภำพ  นับเป็น
เรื่องส ำคัญในกำรแก้ปัญหำที่ต้องกำรควำมร่วมมือหลำยฝ่ำย ดังนั้น ผู้วิจัยได้จัดท ำแบบจ ำลองกำรใช้ 
Google แอพพลิเคชั่นส ำหรับส ำนักงำนเพ่ือจัดกำรข้อมูลให้มีประสิทธิภำพ 
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพ่ือออกแบบจ ำลองกำรใช้  Google แอพพลิ เคชั่นส ำหรับส ำนักงำน คณบดีคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 
   2. เพ่ือประเมินแบบจ ำลองกำรใช้ Google แอพพลิเคชั่นส ำหรับส ำนักงำน ส ำนักงำน คณบดี 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 
 
สมมติฐำนกำรวิจัย  

 ผลกำรประเมินแบบจ ำลองกำรใช้ Google แอพพลิเคชั่นเพ่ือกำรจัดกำรทรัพยำกรส ำหรับ
บุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำอยู่ในระดับเหมำะสมมำก  
 
ขอบเขตกำรศึกษำ 

1. ศึกษำกำรจัดกำรข้อมูลในปัจจุบัน และระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลจำก ส ำนักงำนคณบดี 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 

2. จัดกำรข้อมูล ไฟล์เอกสำร ไฟล์รูปภำพ โดยใช้ Google แอพพลิเคชั่น Google drive, 
Gmail, Calendar, Google doc, Google sheet, Google site เป็นต้น 

 
 
 
 

วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
1. ประชำกร 
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น ำเสนองำน บนระบบเครือข่ำย ก็สำมำรถส่งข้อมูลไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ก็ไม่จ ำเป็นจะต้องส่งข้อมูล
ข้ำมไปข้ำมมำ แล้วสำมำรถคลิกแชร์ข้อมูลก็จะถูกส่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ท ำให้ไม่ต้องส่งไฟล์ข้ำมไป
ข้ำมมำ พร้อมกับท ำให้บุคลำกรสำมำรถเข้ำมำดูและแก้ไขข้อมูลของเรำได้ทันทีเช่นกัน  กำรใช้งำน
สร้ำงสะดวกในกำรบริหำรมำกข้ึน ลดค่ำใช้จ่ำย ส ำหรับกำรใช้งำน Google แอพพลิเคชั่นในส ำนักงำน
มีเป้ำหมำยเพ่ือจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ บริหำรจัดกำรงำนของแต่ละฝ่ำยให้มีประสิทธิภำพ  นับเป็น
เรื่องส ำคัญในกำรแก้ปัญหำที่ต้องกำรควำมร่วมมือหลำยฝ่ำย ดังนั้น ผู้วิจัยได้จัดท ำแบบจ ำลองกำรใช้ 
Google แอพพลิเคชั่นส ำหรับส ำนักงำนเพ่ือจัดกำรข้อมูลให้มีประสิทธิภำพ 
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพ่ือออกแบบจ ำลองกำรใช้  Google แอพพลิ เคชั่นส ำหรับส ำนักงำน คณบดีคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 
   2. เพ่ือประเมินแบบจ ำลองกำรใช้ Google แอพพลิเคชั่นส ำหรับส ำนักงำน ส ำนักงำน คณบดี 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 
 
สมมติฐำนกำรวิจัย  

 ผลกำรประเมินแบบจ ำลองกำรใช้ Google แอพพลิเคชั่นเพ่ือกำรจัดกำรทรัพยำกรส ำหรับ
บุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำอยู่ในระดับเหมำะสมมำก  
 
ขอบเขตกำรศึกษำ 

1. ศึกษำกำรจัดกำรข้อมูลในปัจจุบัน และระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลจำก ส ำนักงำนคณบดี 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 

2. จัดกำรข้อมูล ไฟล์เอกสำร ไฟล์รูปภำพ โดยใช้ Google แอพพลิเคชั่น Google drive, 
Gmail, Calendar, Google doc, Google sheet, Google site เป็นต้น 

 
 
 
 

วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
1. ประชำกร 

             ประชำกร ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชำญเทคโนโลยีกำรศึกษำจ ำนวน 5 ท่ำน และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ จ ำนวน 5 ท่ำน  รวมผู้เชี่ยวชำญทั้งหมด 10 ท่ำน ประเมินควำมคิดเห็นของแบบจ ำลอง
กำรใช้ Google แอพพลิเคชั่นส ำหรับส ำนักงำน 
             ตัวแปรต้น คือ แบบจ ำลองกำรใช้Google แอพพลิเคชั่นส ำหรับส ำนักงำน 
              ตัวแปรตำม คือ ผลกำรประเมินแบบจ ำลองกำรใช้ Google แอพพลิเคชั่นส ำหรับ
ส ำนักงำน 
         2. เครื่องมือ 
        แบบสอบถำมแบบจ ำลองกำรใช้ Google แอพพลิเคชั่นส ำหรับส ำนักงำน 
 
กำรด ำเนินงำนวิจัยออกเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์เอกสำร และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องของแบบจ ำลองกำรใช้ Google 
แอพพลิเคชั่นส ำหรับส ำนักงำน 
        2. ก ำหนดแบบจ ำลองกำรใช้ Google แอพพลิเคชั่นส ำหรับส ำนักงำน 
        3. ออกแบบ และสร้ำงแบบจ ำลองกำรใช้ Google แอพพลิเคชั่นส ำหรับส ำนักงำน 
        4. น ำแบบจ ำลองที่พัฒนำขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชำญเพ่ือพิจำรณำ โดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (พินัน
ทำ ฉตัรวัฒนำ และพัลลภ พิริยะสุยะวงศ์, 2558) 
        5. สร้ำงแบบสอบถำมประเมินควำมเหมำะสมของแบบจ ำลองกำรใช้ Google แอพพลิเคชั่น
ส ำหรับส ำนักงำนในด้ำนควำมเหมำะสมต่ำง ๆ ดังนี้ 

5.1 ควำมเหมำะสมขององค์ประกอบหลัก 
        5.2 ควำมเห็นของผู้เชี่ยวชำญ   
             5.3 วงจรกำรใช้ Google แอพพลิเคชั่น 
       5.4 กำรใช้ Google แอพพลิเคชั่น  
         6. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
      รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถำมควำมเห็นที่ผู้วิจัยพัฒนำขึ้นน ำไปใช้ ผู้เชี่ยวชำญ ด้ำน
เทคโนโลยีกำรศึกษำ จ ำนวน 5 ท่ำน และด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 5 ท่ำน รวมผู้เชี่ยวชำญ
ทั้งหมด 10 ท่ำน โดยประเมินควำมเหมำะสมของแบบจ ำลองกำรใช้ Google แอพพลิเคชั่นส ำหรับ
ส ำนักงำน 4 องค์ประกอบ ได้แก่  องค์ประกอบหลัก ควำมเห็นของผู้เชี่ยวชำญ วงจรกำรใช้ Google 
แอพพลิเคชั่นและกำรใช้ Google แอพพลิเคชั่นเพ่ือพิจำรณำควำมเหมำะสมของแบบจ ำลองกำรใช้ 
Google แอพพลิเคชั่นส ำหรับส ำนักงำน 
         7. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
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      วิ เครำะห์ข้อมูลของแบบสอบถำม ผลกำรประเมิน แบบจ ำลองกำรใช้Google 
แอพพลิเคชั่นส ำหรับส ำนักงำนโดยใช้ค่ำเฉลี่ย ( X ) และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) ดังนี้ 
               1. สร้ำงแบบสอบถำมประเมินควำมเหมำะสมของผลกำรประเมินแบบจ ำลองกำรใช้ 
Google แอพพลิเคชั่นส ำหรับส ำนักงำน  โดยก ำหนดน้ ำหนักคะแนนมำตรำส่วนประมำณค่ำ (rating 
Scale) 5 ระดับ ตำมควำมเหมำะสมขององค์ประกอบของแบบจ ำลอง ได้แก่ องค์ประกอบหลัก 
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. ก ำหนดเกณฑ์แปลผลค่ำเฉลี่ย 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 
            ผลกำรวิจัยออกแบบจ ำลองกำรใช้ Google แอพพลิเคชั่นส ำหรับส ำนักงำน สำมำรถอธิบำย
ได้ในภำพที่ 1  และในตำรำงที่ 1  แสดงรำยละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
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      วิ เครำะห์ ข้อมูลของแบบสอบถำม ผลกำรประเมิน แบบจ ำลองกำรใช้Google 
แอพพลิเคชั่นส ำหรับส ำนักงำนโดยใช้ค่ำเฉลี่ย ( X ) และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) ดังนี้ 
               1. สร้ำงแบบสอบถำมประเมินควำมเหมำะสมของผลกำรประเมินแบบจ ำลองกำรใช้ 
Google แอพพลิเคชั่นส ำหรับส ำนักงำน  โดยก ำหนดน้ ำหนักคะแนนมำตรำส่วนประมำณค่ำ (rating 
Scale) 5 ระดับ ตำมควำมเหมำะสมขององค์ประกอบของแบบจ ำลอง ได้แก่ องค์ประกอบหลัก 
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. ก ำหนดเกณฑ์แปลผลค่ำเฉลี่ย 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 
            ผลกำรวิจัยออกแบบจ ำลองกำรใช้ Google แอพพลิเคชั่นส ำหรับส ำนักงำน สำมำรถอธิบำย
ได้ในภำพที่ 1  และในตำรำงที่ 1  แสดงรำยละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
 

 

ภำพที่ 1 แบบจ ำลองกำรใช้ Google แอพพลิเคชั่นส ำหรับส ำนักงำน (Google LLC, 2549 ) 
 
ควำมเหมำะสมของแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
         1. ควำมเห็นของผู้เชี่ยวชำญ จำกกำรสัมภำษณ์ ผู้เชี่ยวชำญทั้ง 2 ด้ำน เพ่ือเป็นข้อมูลในกำร
ก ำหนดขอบข่ำยกำรใช้งำนGoogle แอพพลิเคชั่นประกอบด้วย ด้ำนเทคโนโลยีสื่อสำรกำรศึกษำ และ
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ     
         2. วงจรกำรใช้ Google แอพพลิ เคชั่น ผู้วิจัยได้ท ำกำรศึกษำจำกเอกสำร คู่มือวิธีกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่กำรสอบถำม กำรสัมภำษณ์ กำรสร้ำงเอกสำร กำรออกแบบสอบถำม ของ  
Google แอพพลิเคชั่นเพ่ือใช้ในกำรแก้ไขปัญหำให้กับองค์กร มีขั้นตอนกำรท ำงำน แบ่งเป็น  1) กำร
สร้ำงงำน 2) กำรจัดเก็บงำน 3) กำรสื่อสำรกำรท ำงำนร่วมกัน 4) กำรวิเครำะห์ 5) กำรประกำศ ในแต่
ละขั้นตอนสำมำรถจัดเก็บเอกสำรสร้ำงงำน ก ำหนดสิทธ์กำรใช้งำน และสำมำรถสร้ำงงำนให้ท ำงำน
ร่วมกันด้วยรูปแบบเครือข่ำยของผู้ใช้งำนกับผู้รับบริกำร รวมถึงติดตำมงำนได้รวดเร็วมำกขึ้น         
          3. ล ำดับขั้นสุดท้ำยแสดงถึงปลำยทำงของผู้ใช้แสดงให้เห็นรำยงำนกำรใช้งำน Google 
แ อ พ พ ลิ เ ค ชั่ น ( Sudarat Srima and Panita Wannapiroon, 2013 ; Chansamut, A.,  
Piriyasurawong, P, 2014) 
 
สรุปผลกำรวิจัย 
            ผลกำรประเมินแบบจ ำลองกำรใช้Google แอพพลิเคชั่นส ำหรับส ำนักงำน สำมำรถแสดง ใน
ตำรำงที่ 1 ดังนี้ 
             จำกตำรำงที่ 1 ผลกำรประเมินแบบจ ำลองกำรใช้ Google แอพพลิเคชั่นส ำหรับส ำนักงำน
จำกผู้เชี่ยวชำญในภำพรวมพบว่ำมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 7.79 ส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 1.29 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ  วงจรกำรใช้งำน  Google 
แอพพลิเคชั่นอยู่ในระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 12.92 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 2.11 
องค์ประกอบหลักอยู่ในระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 8.00 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 1.45   
กำรใช้ Google แอพพลิเคชั่นอยู่ในระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 7.79 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
เท่ำกับ 1.29 ผู้เชี่ยวชำญอยู่ในระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 6.55 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 
0.47 
 
ตำรำงท่ี 1 ผลกำรประเมินควำมเหมำะสมของแบบจ ำลอง  
 

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. ผู้เชี่ยวชำญ 

    2.1 เทคโนโลยีกำรศึกษำ 4.1 0.31 มำก 

   2.2 เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.9 0.31 มำกที่สุด 

รวม 6.55 0.47 มำกที่สุด 

3 .วงจรใช้  Google แอพพลิเคชั่น 

    3.1 กำรสร้ำงงำน 3.0 0.47 ด ี

 
ตำรำงท่ี 1 ผลกำรประเมินควำมเหมำะสมของแบบจ ำลอง (ต่อ) 

รำยละเอียด X SD ควำมหมำย 

3 .วงจรใช้ Google แอพพลิเคชั่น 

    3.2  กำรจัดเกบ็ 2.9 0.31 ปรับปรุง 

    3.3  กำรสื่อสำรท ำงำนร่วมกัน 2.9 0.31 ปำนกลำง 

   3.4 กำรสื่อสำร 3.4 0.83 ปำนกลำง 

     3.5 กำรประกำศ 3.6 0.84 มำก 
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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. ผู้เชี่ยวชำญ 

    2.1 เทคโนโลยีกำรศึกษำ 4.1 0.31 มำก 

   2.2 เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.9 0.31 มำกที่สุด 

รวม 6.55 0.47 มำกที่สุด 

3 .วงจรใช้  Google แอพพลิเคชั่น 

    3.1 กำรสร้ำงงำน 3.0 0.47 ด ี

 
ตำรำงท่ี 1 ผลกำรประเมินควำมเหมำะสมของแบบจ ำลอง (ต่อ) 

รำยละเอียด X SD ควำมหมำย 

3 .วงจรใช้ Google แอพพลิเคชั่น 

    3.2  กำรจัดเกบ็ 2.9 0.31 ปรับปรุง 

    3.3  กำรสื่อสำรท ำงำนร่วมกัน 2.9 0.31 ปำนกลำง 

   3.4 กำรสื่อสำร 3.4 0.83 ปำนกลำง 

     3.5 กำรประกำศ 3.6 0.84 มำก 

     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 แบบจ ำลองกำรใช้ Google แอพพลิเคชั่นส ำหรับส ำนักงำน อยู่ระดับ
มำกที่สุด ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรอย่ำงมีระเบียบเป็นขั้นเป็นตอนมีกำรประเมินควำมเห็นจำก
ผู้เชี่ยวชำญ ที่ได้พัฒนำแบบจ ำลอง และจำกกำรศึกษำคู่มือเอกสำรที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับ (Srima, 
Sudarat and Panita Wannapiroon, 2013) ที่กล่ำวถึงองค์ประกอบของแบบจ ำลองกำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรตำมหลักกำรจัดกำรคุณภำพโดยรวมส ำหรับโรงเรียนต้นแบบที่มีกำร
ปฏิบัติเป็นเลิศ ประกอบด้วย 1) หลักกำรพัฒนำรูปแบบระบบสำรสนเทศ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
ระบบสำรสนเทศ 3) กระบวนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ และ 4) กำรวัดและประเมินผลระบบ
สำรสนเทศ 

ข้อเสนอแนะ 
      1. ควรน ำแนวคิดแบบจ ำลองกำรใช้ Google แอพพลิเคชั่นส ำหรับส ำนักงำนไปใช้ในกำรจัดกำร
ในส ำนักงำน 
      2. ควรศึกษำงำนวิจัยในสถำบันกำรศึกษำเพ่ือให้แนวคิดแบบจ ำลองกำรใช้Google แอพพลิเคชั่น
มีประสิทธิภำพ 
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ระบบสารสนเทศทางสถิติเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา:  กรณีศึกษา 
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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.                 

 
บทคัดย่อ 
Keywords:  Statistical Information System, Human Resource Development  
                in Higher  
                 Education Institute. 
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บทควำมเรื่องระบบสำรสนเทศทำงสถิติเพ่ือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในสถำบันอุดมศึกษำ
วัตถุประสงค์กำรวิจัยระบบสำรสนเทศทำงสถิติเพ่ือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในสถำบันอุดมศึกษำ  
ข้อมูลเอกสำรงำนวิจัยครั้งนี้ เป็นข้อมูลของส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยี คหกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ  ระบบสำรสนเทศได้พัฒนำให้อยู่ในลักษณะฐำนข้อมูล ท ำ
ให้สะดวกต่อกำรค้นหำข้อมูล และแก้ไขข้อมูล สำมำรถจัดท ำรำยงำนผลที่ถูกต้อง ออกเเบบฐำนข้อมูล
ด้วยโปรแกรม Microsoft Access 2007  ประกอบด้วย 8  ตำรำง กำรสัมมนำ กำรศึกษำต่อ กำร
ประชุม กำรอบรม กำรบริกำรวิชำกำร กำรประเมินประสิทธิภำพของระบบสำรสนเทศทำงสถิติ  ใช้วิธี
ทดสอบ Black Box Testing  ผลกำรประเมินทั้งหมดจำกควำมเห็นของผู้ใช้งำนภำพรวมอยู่ระดับดี  
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 7.99 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 2.17   สรุปว่ำสำมำรถน ำระบบสำรสนเทศทำงสถิติ
เพ่ือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในสถำบันอุดมศึกษำสนับสนุนกำรท ำงำนได้ 
 
ค ำส ำคัญ : ระบบสารสนเทศทางสถิติ, การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา 
 
บทน า  
            ในปัจจุบันกำรจัดเก็บเอกสำรข้อมูลสถิติกำรพัฒนำบุคลำกรเป็นสิ่งที่จ ำเป็นส ำหรับ
หน่วยงำนต่ำงๆ ของแต่ละหน่วยงำน เนื่องจำกหน่วยงำนจ ำเป็นต้องมีเกณฑ์กำรประเมินกำร
ปฏิบัติงำนบุคลำกร กำรจัดเก็บข้อมูลสถิติกำรพัฒนำบุคลำกรของแต่ละบุคคลจึงเป็นสิ่งที่ส ำคัญที่ต้อง
เก็บรักษำไว้  ซึ่งแบบดิมจะเป็นกำรเก็บในลักษณะของแฟ้มของแต่ละบุคคล  แบ่งเป็นกำรประชุม กำร
บริกำรวิชำกำร กำรสัมมนำ กำรศึกษำต่อ กำรอบรม กำรวิจัย  แล้วน ำมำสรุปแต่มีข้อจ ำกัดในเรื่อง 
ควำมสะดวก ควำมล่ำช้ำหรือเวลำในกำรค ำนวณตัวเลขของกำรสรุปภำพรวม ซึ่งอำจก่อให้เกิดปัญหำ
ในกำรปฏิบัติงำน ท ำให้ต้องใช้เวลำนำน บำงครั้งอำจจะเสี่ยงต่อกำรกำรสูญหำยของเอกสำรได้  กำร
จัดท ำฐำนข้อมูลทำงสถิติเพ่ือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลด้วยโปรแกรม Microsoft Access 2007  
เป็นทำงเลือกหนึ่งที่สำมำรถน ำมำใช้บริหำรงำนกำรพัฒนำบุคลำกรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  เนื่องจำก
สำมำรถจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล ค ำนวณตัวเลขได้ (วีณำ เนตรสว่ำงเเละสุรัตนำ สังข์หนุน, 2555) 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้จัดท ำระบบสำรสนเทศทำงสถิติเพ่ือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในสถำบันอุดมศึกษำ
เป็นเครื่องมือในกำรรวบรวมข้อมูลสถิติกำรพัฒนำบุคลำกร กำรลงทะเบียนกำรพัฒนำบุคลำกร กำร
เก็บเอกสำร รำยงำนสถิติสรุปภำพรวมกำรพัฒนำบุคลำกร และกำรสืบค้นซึ่งจะช่วยน ำไปเป็นเกณฑ์ใน
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรได้      
วัตถุประสงค์การวิจัย 
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บทควำมเรื่องระบบสำรสนเทศทำงสถิติเพ่ือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในสถำบันอุดมศึกษำ
วัตถุประสงค์กำรวิจัยระบบสำรสนเทศทำงสถิติเพ่ือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในสถำบันอุดมศึกษำ  
ข้อมูลเอกสำรงำนวิจัยครั้งนี้ เป็นข้อมูลของส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยี คหกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ  ระบบสำรสนเทศได้พัฒนำให้อยู่ในลักษณะฐำนข้อมูล ท ำ
ให้สะดวกต่อกำรค้นหำข้อมูล และแก้ไขข้อมูล สำมำรถจัดท ำรำยงำนผลที่ถูกต้อง ออกเเบบฐำนข้อมูล
ด้วยโปรแกรม Microsoft Access 2007  ประกอบด้วย 8  ตำรำง กำรสัมมนำ กำรศึกษำต่อ กำร
ประชุม กำรอบรม กำรบริกำรวิชำกำร กำรประเมินประสิทธิภำพของระบบสำรสนเทศทำงสถิติ  ใช้วิธี
ทดสอบ Black Box Testing  ผลกำรประเมินทั้งหมดจำกควำมเห็นของผู้ใช้งำนภำพรวมอยู่ระดับดี  
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 7.99 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 2.17   สรุปว่ำสำมำรถน ำระบบสำรสนเทศทำงสถิติ
เพ่ือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในสถำบันอุดมศึกษำสนับสนุนกำรท ำงำนได้ 
 
ค ำส ำคัญ : ระบบสารสนเทศทางสถิติ, การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา 
 
บทน า  
            ในปัจจุบันกำรจัดเก็บเอกสำรข้อมูลสถิติกำรพัฒนำบุคลำกรเป็นสิ่งที่จ ำเป็นส ำหรับ
หน่วยงำนต่ำงๆ ของแต่ละหน่วยงำน เนื่องจำกหน่วยงำนจ ำเป็นต้องมีเกณฑ์กำรประเมินกำร
ปฏิบัติงำนบุคลำกร กำรจัดเก็บข้อมูลสถิติกำรพัฒนำบุคลำกรของแต่ละบุคคลจึงเป็นสิ่งที่ส ำคัญที่ต้อง
เก็บรักษำไว้  ซึ่งแบบดิมจะเป็นกำรเก็บในลักษณะของแฟ้มของแต่ละบุคคล  แบ่งเป็นกำรประชุม กำร
บริกำรวิชำกำร กำรสัมมนำ กำรศึกษำต่อ กำรอบรม กำรวิจัย  แล้วน ำมำสรุปแต่มีข้อจ ำกัดในเรื่อง 
ควำมสะดวก ควำมล่ำช้ำหรือเวลำในกำรค ำนวณตัวเลขของกำรสรุปภำพรวม ซึ่งอำจก่อให้เกิดปัญหำ
ในกำรปฏิบัติงำน ท ำให้ต้องใช้เวลำนำน บำงครั้งอำจจะเส่ียงต่อกำรกำรสูญหำยของเอกสำรได้  กำร
จัดท ำฐำนข้อมูลทำงสถิติเพ่ือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลด้วยโปรแกรม Microsoft Access 2007  
เป็นทำงเลือกหนึ่งที่สำมำรถน ำมำใช้บริหำรงำนกำรพัฒนำบุคลำกรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  เนื่องจำก
สำมำรถจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล ค ำนวณตัวเลขได้ (วีณำ เนตรสว่ำงเเละสุรัตนำ สังข์หนุน, 2555) 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้จัดท ำระบบสำรสนเทศทำงสถิติเพ่ือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในสถำบันอุดมศึกษำ
เป็นเครื่องมือในกำรรวบรวมข้อมูลสถิติกำรพัฒนำบุคลำกร กำรลงทะเบียนกำรพัฒนำบุคลำกร กำร
เก็บเอกสำร รำยงำนสถิติสรุปภำพรวมกำรพัฒนำบุคลำกร และกำรสืบค้นซึ่งจะช่วยน ำไปเป็นเกณฑ์ใน
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรได้      
วัตถุประสงค์การวิจัย 

   1. เพ่ือศึกษำระบบกำรจัดเก็บข้อมูลกำรสัมมนำ กำรศึกษำต่อ กำรประชุม กำรอบรม กำร
บริกำรวิชำกำรในส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
กรุงเทพ 
           2. เพ่ือพัฒนำระบบสำรสนเทศทำงสถิติเพ่ือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในสถำบันอุดมศึกษำ
ในส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 
 
 สมมุติฐานการวิจัย 
         ผลกำรประเมินระบบสำรสนเทศทำงสถิติเพ่ือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในสถำบันอุดมศึกษำ
ในส ำนักงำนคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพอยู่ใน
ระดับด ี
 
ขอบเขตการศึกษา 
         1. ศึกษำกำรจัดเก็บเอกสำรปัจจุบัน และระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลจำกงำนสำรบรรณ 
ส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 
         2. จัดเก็บข้อมูลกำรประชุม กำรบริกำรวิชำกำร กำรสัมมนำ กำรศึกษำต่อ กำรอบรม โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Access 2007 
 
 วิธีการด าเนินการศึกษาวิจัย 

    ในกำรพัฒ นำระบบสำรสน เทศเพ่ื อกำรจัด เก็บข้อมู ลสถิติ ก ำรพัฒ นำบุ คลำกรใน
สถำบันอุดมศึกษำ ผู้วิจัยได้ออกแบบกำรด ำเนินวิจัยโดยอำศัยหลักระเบียบ โดยมีขั้นตอนในกำร
ด ำเนินงำนวิจัย ดังนี้ 
    1. ศึกษำปัญหำและรวบรวมข้อมูลกำรจัดเก็บข้อมูลเดิมเเละกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของ
เจ้ำหน้ำที่บุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่จัดเก็บข้อมูลเอกสำร เป็นเพียงในรูปเเบบเอกสำรของคณะฯ บำงครั้ง
ท ำให้กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่เกิดควำมไม่สะดวกไม่มีมำตรฐำน เอกสำรอำจช ำรุดหรือสูญหำยได้ 
ท ำให้เกิดปัญหำในกำรด ำเนินงำนจึงท ำกำรวิเครำะห์ปัญหำ 
         2. ศึกษำระบบกำรจัดเก็บข้อมูล พบว่ำไม่มีกำรออกแบบกำรค้นหำข้อมูลของเอกสำรด้วย
ระบบงำนคอมพิวเตอร์ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์เเต่มีกำรจัดเก็บเป็นเพียงเอกสำรโดยเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
บุคลำกรเป็นผู้จัดท ำ กำรจัดเก็บข้อมูลไม่ดีพอ ท ำให้ข้อมูลนั้นไม่ทันสมัยและยำกต่อกำรใช้งำนเมื่อมี
ควำมต้องกำร 
           3. ศึกษำระบบกำรจัดท ำฐำนข้อมูลจัดเก็บเอกสำรของฝ่ำยสำรบรรณ ส ำนักงำนคณบดี  
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 
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           4. ออกแบบระบบฐำนข้อมูลแล้วท ำกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้ใช้ระบบ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
บุคลำกรเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำระบบกำรออกแบบระบบสำรสนเทศจัดเก็บเอกสำร  ให้
สอดคล้องกับงำนให้ปัจจุบัน 
           5. ศึกษำกำรพัฒนำกำรวิเครำะห์ออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วย UML และกำรประยุกต์สร้ำง 
Use-Case Diagram, Activity Diagram และแบบจ ำลองโมเดลควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูล (Entity 
Relationship Modeling)   
           6. กำรพัฒนำระบบเครื่องมือที่ใช้กำรพัฒนำแบ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ 
Windows XP Professionals และ Microsoft Access 2007 
           7. กำรทดสอบและกำรประเมินผล ใช้วิธีกำรทดสอบแบบแบล็กบอกส์ (Black Box Testing) 
เพ่ือดูควำมถูกต้องของกระบวนกำรท ำงำนและให้ผู้เชี่ยวชำญประเมิน 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนควำม
เหมำะสมในหน้ำที่กำรท ำงำนของโปรแกรม  2) ด้ำนควำมถูกต้องกำรท ำงำนของโปรแกรม 3) ด้ำน
ควำมสะดวก และง่ำยต่อกำรใช้งำนโปรแกรม 4) ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรม  กำร
ท ำงำนของโปรแกรมจำกผู้ใช้ระบบ จ ำนวน 1 คน เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบุคลำกร จ ำนวน 4 คน   ผลที่ได้จำก
กำรท ำแบบประเมินจะถูกน ำมำสรุปผล เพ่ือประเมินว่ำระบบที่ได้พัฒนำขึ้นมีประสิทธิภำพด้ำนต่ำง ๆ 
อยู่ในระดับใด  ทั้งนี้ข้อก ำหนดกำรท ำงำนของระบบ คือ ผู้ใช้ระบบ และเจ้ำหน้ำที่จะต้องท ำกำร
ทดสอบระบบสำรสนเทศทำงสถิติเพ่ือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในสถำบันอุดมศึกษำ  โดยให้ผู้ใช้
ระบบ เจ้ำหน้ำที่ท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องของเเบบประเมิน  แล้วท ำกำรกำรวิเครำะห์ข้อมูลของ
แบบประเมินผลกำรของระบบแล้วหำค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard 
Deviation) โดยก ำหนดเกณฑ์ ดังนี้ (อรรถพล จันทร์สมุดและนรินทร บุญพรำหมณ์ , 2552; เอกรำช 
ธรรมรักษำ, 2555; Ahmad M. ,Mohsen  & Wang Hu, 2015) 
              9.00 – 10.00 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดีมำก 
 7.00 – 8.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดี 
 5.00 – 6.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับปำนกลำง 
 3.00 – 4.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำต้องปรับปรุงแก้ไข 
 1.00 – 2.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำไม่สำมำรถน ำไปใช้งำนได้ 
 
 
 
 การออกแบบระบบ 
        ผู้วิจัยท ำกำรออกแบบระบบสำรสนเทศทำงสถิติ เพ่ือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลใน
สถำบันอุดมศึกษำโดยให้ ผู้ดูแลระบบ จะสำมำรถจัดกำรระบบสำรสนเทศทำงสถิติเพ่ือกำรพัฒนำ
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           4. ออกแบบระบบฐำนข้อมูลแล้วท ำกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้ใช้ระบบ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
บุคลำกรเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำระบบกำรออกแบบระบบสำรสนเทศจัดเก็บเอกสำร  ให้
สอดคล้องกับงำนให้ปัจจุบัน 
           5. ศึกษำกำรพัฒนำกำรวิเครำะห์ออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วย UML และกำรประยุกต์สร้ำง 
Use-Case Diagram, Activity Diagram และแบบจ ำลองโมเดลควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูล (Entity 
Relationship Modeling)   
           6. กำรพัฒนำระบบเครื่องมือที่ใช้กำรพัฒนำแบ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ 
Windows XP Professionals และ Microsoft Access 2007 
           7. กำรทดสอบและกำรประเมินผล ใช้วิธีกำรทดสอบแบบแบล็กบอกส์ (Black Box Testing) 
เพ่ือดูควำมถูกต้องของกระบวนกำรท ำงำนและให้ผู้เชี่ยวชำญประเมิน 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนควำม
เหมำะสมในหน้ำที่กำรท ำงำนของโปรแกรม  2) ด้ำนควำมถูกต้องกำรท ำงำนของโปรแกรม 3) ด้ำน
ควำมสะดวก และง่ำยต่อกำรใช้งำนโปรแกรม 4) ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรม  กำร
ท ำงำนของโปรแกรมจำกผู้ใช้ระบบ จ ำนวน 1 คน เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบุคลำกร จ ำนวน 4 คน   ผลที่ได้จำก
กำรท ำแบบประเมินจะถูกน ำมำสรุปผล เพ่ือประเมินว่ำระบบที่ได้พัฒนำขึ้นมีประสิทธิภำพด้ำนต่ำง ๆ 
อยู่ในระดับใด  ทั้งนี้ข้อก ำหนดกำรท ำงำนของระบบ คือ ผู้ใช้ระบบ และเจ้ำหน้ำที่จะต้องท ำกำร
ทดสอบระบบสำรสนเทศทำงสถิติเพ่ือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในสถำบันอุดมศึกษำ  โดยให้ผู้ใช้
ระบบ เจ้ำหน้ำที่ท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องของเเบบประเมิน  แล้วท ำกำรกำรวิเครำะห์ข้อมูลของ
แบบประเมินผลกำรของระบบแล้วหำค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard 
Deviation) โดยก ำหนดเกณฑ์ ดังนี้ (อรรถพล จันทร์สมุดและนรินทร บุญพรำหมณ์ , 2552; เอกรำช 
ธรรมรักษำ, 2555; Ahmad M. ,Mohsen  & Wang Hu, 2015) 
              9.00 – 10.00 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดีมำก 
 7.00 – 8.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดี 
 5.00 – 6.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับปำนกลำง 
 3.00 – 4.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำต้องปรับปรุงแก้ไข 
 1.00 – 2.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำไม่สำมำรถน ำไปใช้งำนได้ 
 
 
 
 การออกแบบระบบ 
        ผู้วิจัยท ำกำรออกแบบระบบสำรสนเทศทำงสถิติ เพ่ือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลใน
สถำบันอุดมศึกษำโดยให้ ผู้ดูแลระบบ จะสำมำรถจัดกำรระบบสำรสนเทศทำงสถิติเพ่ือกำรพัฒนำ

ทรัพยำกรบุคคลในสถำบันอุดมศึกษำให้กับบุคลำกรของคณะฯ ทุกคนโดยผู้ใช้ระบบสำมำรถเพ่ิม ลบ 
แก้ไข ค้นหำเอกสำร รำยงำนรำยละเอียดของกำรออกแบบระบบจะแสดงภำยในแผนภำพ  Use-
Case Diagram, Activity Diagram แ ล ะแ บ บ จ ำ ล อ ง โม เด ล ค ว ำม สั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ ำ งข้ อ มู ล 
(Entity Relationship Modeling)  ดังภำพที่ 1 ถึง ภำพที่ 4 
 

 ud Primary Use Cases

ระบบสารสนเทศทางสถติิเพื่อการพฒันาทรพัยากรบุคคลในสถาบนัอดุมศึกษา

ตรวจสอบสิทธ์

ผูใ้ช้ระบบ

รายงาน

ลงทะเบียนบคุลากร

ผูบ้ริหาร

ลงทะเบียนการพฒันาบคุลากร

 
            

ภาพที่ 1   Use-Case Diagram  ระบบสารสนเทศทางสถิติเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน 
                สถาบันอุดมศึกษา 
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 ระบบส า รส นเทศทา งส ถิ ติ เ พื่ อ ก า รพ ัฒนาทร ัพ ย า ก รบุ ค ค ลในส ถ าบ ันอุ ด มศึ ก ษาud Activ ity Diagram

           ผู้ใช้ระบบ                                                                  ระบบ

เริม่ตน้

จบขัน้ตอน

ลงทะ เบี ย นบุ ค ลา ก ร

ค้ นหาข้ อ มู ลก รอ ก ชื่ อ รห ัส

เ เ ส ด ง เ ม นุก า รท า ง าน

บ ันทึก ข้ อ มู ล

รา ย ง าน

[พบ]

[ไมพ่บ]

 
   

ภาพที่ 2  Activity Diagram  ลงทะเบียนบุคลากร 
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 ระบบส า รส นเทศทา งส ถิ ติ เ พื่ อ ก า รพ ัฒนาทร ัพ ย า ก รบุ ค ค ลในส ถ าบ ันอุ ด มศึ ก ษาud Activ ity Diagram

           ผู้ใช้ระบบ                                                                  ระบบ

เริม่ตน้

จบขัน้ตอน

ลงทะ เบี ย นบุ ค ลา ก ร

ค้ นหาข้ อ มู ลก รอ ก ชื่ อ รห ัส

เ เ ส ด ง เ ม นุก า รท า ง าน

บ ันทึก ข้ อ มู ล

รา ย ง าน

[พบ]

[ไมพ่บ]

 
   

ภาพที่ 2  Activity Diagram  ลงทะเบียนบุคลากร 
  

 ระบบส า รส นเทศทา งส ถิ ติ เ พื่ อ ก า รพ ัฒนาทร ัพ ย า ก รบุ ค ค ลในส ถ าบ ันอุ ด มศึ ก ษาud Activ ity Diagram

           ผู้ใช้ระบบ                                                                  ระบบ

เริม่ตน้

จบขัน้ตอน

ค้ นหาข้ อ มู ลก รอ ก ชื่ อ รห ัส

เ เ ส ด ง เ ม นุก า รท า ง าน

บ ันทึก ข้ อ มู ล

รา ย ง าน

ลงทะ เบี ย นก า รพ ัฒนาบุ ค ลา ก ร

[พบ]

[ไมพ่บ]

 
 

ภาพที่ 3  Activity Diagram  ลงทะเบียนพัฒนาบุคลากร 
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ภาพที่ 4 : Entity Relationship Modeling ระบบสารสนเทศทางสถิติเพื่อการพัฒนาทรัพยากร 
             บุคคลในสถาบันอุดมศึกษา 
 
 
ตารางที ่1 การก าหนดความสัมพันธ์ 
 

ความสัมพันธ์ ค าอธิบาย 

 
 

1 ปี มีบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำหลำยคน 

 
 

1 คนมไีด้รับกำรพัฒนำหลำยอย่ำง 

 
 

1 ประเภทมีกำรพัฒนำหลำยครั้ง 

 
ตารางที ่1 การก าหนดความสัมพันธ์ (ต่อ) 
 

M 1 
          ปีการศึกษา 

 

 

       การพฒันา

studessmajs_ad
min_code 

 

M 1 
ช่ือ การพฒันา 

M 1 
ประเภทการพฒันา        การพฒันา 
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ภาพที่ 4 : Entity Relationship Modeling ระบบสารสนเทศทางสถิติเพื่อการพัฒนาทรัพยากร 
             บุคคลในสถาบันอุดมศึกษา 
 
 
ตารางที ่1 การก าหนดความสัมพันธ์ 
 

ความสัมพันธ์ ค าอธิบาย 

 
 

1 ปี มีบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำหลำยคน 

 
 

1 คนมไีด้รับกำรพัฒนำหลำยอย่ำง 

 
 

1 ประเภทมีกำรพัฒนำหลำยครั้ง 

 
ตารางที ่1 การก าหนดความสัมพันธ์ (ต่อ) 
 

M 1 
          ปีการศึกษา 

 

 

       การพฒันา

studessmajs_ad
min_code 

 

M 1 
ช่ือ การพฒันา 

M 1 
ประเภทการพฒันา        การพฒันา 

ความสัมพันธ์ ค าอธิบาย  

 
 

1 คณะฯ มีบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำหลำย
คน 

 
 

1 สำขำมีบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำหลำยคน 

 
 

1 หมวดสำมำรถเบิกค่ำลงทะเบียนกำร
พัฒนำได้หลำยครั้ง 

 
 

 1 ต ำเหน่ง พัฒนำได้หลำยครั้ง 

 
การด าเนินการวิจัย 
        หลังจำกได้โครงสร้ำงจำกกำรออกแบบระบบผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรพัฒนำระบบ กำรท ำงำนระบบ
โดยให้ ผู้ดูแลระบบ ก ำหนดสิทธิ์กำรใช้งำนเพ่ือให้สำมำรถจัดกำรลงทะเบียนกำรพัฒนำบุคลำกร กำร
ลงทะเบียนบุคลำกร และรำยกำรต่ำง ๆ ของระบบสำรสนเทศทำงสถิติเพ่ือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ในสถำบันอุดมศึกษำไฟล์รูปของ PDF ไฟล์ขึ้นระบบให้กับบุคลำกรของคณะฯ โดยผู้ใช้ระบบสำมำรถ
เพ่ิม ลบ แก้ไข ค้นหำเอกสำร รำยงำนได้ รำยละเอียดกำรท ำงำนทั้งหมดจะแสดงในภำพที่ 5 ถึง ภำพ
ที่ 11 
                      

M 1 
คณะ 

 

       การพฒันา

studessmajs_ad
min_code 

 

M 1 
สาขา 

 

การพฒันา 

M 1 
ต าแหน่ง        การพฒันา 

M 1 
หมวดเงิน        การพฒันา 
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ภาพที่ 5  หน้าจอการกรอกชื่อและรหัส 
                         

 
 

ภาพที่ 6  หน้าจอของระบบ 
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ภาพที่ 5  หน้าจอการกรอกชื่อและรหัส 
                         

 
 

ภาพที่ 6  หน้าจอของระบบ 
 

                   

 
 
   ภาพที่ 7  หน้าจอลงทะเบียนบุคลากรของระบบสารสนเทศทางสถิติเพื่อการพัฒนาทรัพยากร 
                บุคคลในสถาบันอุดมศึกษา 
          

 
 
   ภาพที่ 8  หน้าจอลงทะเบียนพัฒนาบุคลากรของระบบสารสนเทศทางสถิติเพื่อการพัฒนา 
                ทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา 
             



วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

74

 
 
         ภาพที่ 9  หน้าจอรายงานระบบสารสนเทศทางสถิติเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน 
                      สถาบันอุดมศึกษา 
        
        

 
 
 ภาพที่ 10  หน้าจอรายงานการพัฒนาบุคลากรระบบสารสนเทศทางสถิติ เพื่อการพัฒนา 
                ทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา 
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         ภาพที่ 9  หน้าจอรายงานระบบสารสนเทศทางสถิติเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน 
                      สถาบันอุดมศึกษา 
        
        

 
 
 ภาพที่ 10  หน้าจอรายงานการพัฒนาบุคลากรระบบสารสนเทศทางสถิติ เพื่อการพัฒนา 
                ทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา 
                 
                                 

 

 
  
 ภาพที่ 11  หน้าจอสรุปสถิติรายงานการพัฒนาบุคลากรระบบสารสนเทศทางสถิติเพื่อการพัฒนา 
               ทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา 
                               
สรุปผลการวิจัย 
          จำกกำรทดสอบและกำรประเมินผล ใช้วิธีกำรทดสอบแบบแบล็กบอกส์ (Black Box 
Testing) เพ่ือดู  ควำมถูกต้องของกระบวนกำรท ำงำนและจำกผู้ใช้งำน จ ำนวน 1 คน เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
บุคลำกร จ ำนวน 4 คน ดังแสดงในตำรำงที่ 2  
          จำกตำรำงที่ 2 กำรหำประสิทธิภำพของระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บข้อมูลสถิติกำรพัฒนำ
บุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำจำกผู้เชี่ยวชำญในภำพรวมกำรพัฒนำระบบ   พบว่ำประสิทธิภำพของ
ระบบอยู่ในระดับดีมำก ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 7.99 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 2.17  เมื่อพิจำรณำเป็น
รำยด้ำน พบว่ำด้ำนที่มีประสิทธิภำพสูงสุด คือ ด้ำนควำมเหมำะสมในหน้ำที่กำรท ำงำนของโปรแกรม
อยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ8.53 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 1.04  รองลงมำคือ ด้ำนควำม
สะดวกและง่ำยต่อกำรใช้งำนของโปรแกรมอยู่ในระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 8.13 ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำนเท่ำกับ 0.58 ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรมอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 8.0 
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.4 ด้ำนควำมถูกต้องในกำรท ำงำนของโปรแกรมอยู่ในระดับปำนกลำง 
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 7.32 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.45 ตำมล ำดับ 
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ตารางท่ี 2 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ 
 

รายละเอียด X SD ความหมาย 

1. ด้านความเหมาะสมในหน้าที่การท างานของโปรแกรม 

 1.1 ควำมสำมำรถของระบบกำรจัดเก็บข้อมูล 8.8 0.44 ด ี

 1.2 ควำมสำมำรถในกำรค้นหำข้อมูลเอกสำร 8.6 0.89 ด ี

 1.3  ควำมสำมำรถในกำรรำยงำนข้อมูลตรงตำมที่ต้องกำร 4.2 1.78 ด ี

รวม 8.53 1.04 ดี 

2 .ด้านความถูกต้องในการท างานของโปรแกรม 

    2.1 ควำมถูกต้องกำรท ำงำนของระบบในภำพรวม 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  ด ี 

    2.5 ควำมถูกต้องในกำรแก้ไขข้อมูล  7.8  0.44  ด ี 

รวม 7.32  0.45  ดี 

 
 
 
 
ตารางท่ี 2 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ (ต่อ) 
 

รายละเอียด X SD ความหมาย 
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ตารางท่ี 2 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ 
 

รายละเอียด X SD ความหมาย 

1. ด้านความเหมาะสมในหน้าที่การท างานของโปรแกรม 

 1.1 ควำมสำมำรถของระบบกำรจัดเก็บข้อมูล 8.8 0.44 ด ี

 1.2 ควำมสำมำรถในกำรค้นหำข้อมูลเอกสำร 8.6 0.89 ด ี

 1.3  ควำมสำมำรถในกำรรำยงำนข้อมูลตรงตำมที่ต้องกำร 4.2 1.78 ด ี

รวม 8.53 1.04 ดี 

2 .ด้านความถูกต้องในการท างานของโปรแกรม 

    2.1 ควำมถูกต้องกำรท ำงำนของระบบในภำพรวม 8.2 0.44 ด ี

    2.2  ควำมถูกต้องในกำรบันทึกข้อมูลลงระบบ 5.2 0.44 ปรับปรุง 

    2.3  ควำมถูกต้องในกำรประมวลผลข้อมูล 6.6 0.48 ปำนกลำง 

    2.4 ควำมถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้ 8.8  0.44  ด ี 

    2.5 ควำมถูกต้องในกำรแก้ไขข้อมูล  7.8  0.44  ด ี 

รวม 7.32  0.45  ดี 

 
 
 
 
ตารางท่ี 2 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ (ต่อ) 
 

รายละเอียด X SD ความหมาย 

3. ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานของโปรแกรม 

  3.1  ควำมง่ำยต่อกำรใช้งำน 7.8 0.4 ด ี

  3.2  ควำมเหมำะสมในกำรออกแบบหน้ำจอในกำรท ำงำน   6.8 0.44 ดี 

  3.3  ควำมสวยงำมของระบบ 8.6 0.89 ด ี

  3.4  รูปแบบตัวอักษรที่เลือกใช้ 8.2 0.44 ด ี

  3.5 กำรใช้ภำษำง่ำยต่อกำรใช้งำนตรงตำมวัตถุประสงค์ 8.8 0.44 ด ี

  3.6 ควำมรวดเร็วในกำรประมวลผลข้อมูล 8.6 0.89 ด ี

รวม  8.13 0.58 ดี 

4 .ด้านการรักษาความปลอดภัยของโปรแกรม 

    4.1 ควำมเหมำะสมต่อกำรตรวจสอบในกำรป้อนข้อมูลน ำเข้ำสู่ระบบ 8.8 0.4 ด ี

    4.2  กำรป้องกันกำรแก้ไขข้อมูลสอดคล้องกับระบบกำรท ำงำน  7.2  0.4 ด ี 

รวม 8.0  0.4  ดี  

สรุปผลการประเมินรวมทั้งหมด 7.99  2.17  ดี  

 
 
 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
          ระบบสำรสนเทศทำงสถิติเพ่ือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในสถำบันอุดมศึกษำเพ่ือจัดเก็บ
ข้อมูลกำรสัมมนำ กำรศึกษำต่อ กำรประชุม กำรอบรม กำรบริกำรวิชำกำรในส ำนักงำนคณบดี คณะ
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เทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพให้เป็นระบบ ตลอดจนรำยงำน
สถิติกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลแยกตำมรำยปีท ำผู้ใช้งำนสำมำรถบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาครั้งต่อไป 
         1. ควรพัฒนำระบบให้ท ำงำนผ่ำนเครือข่ำยเพ่ือให้ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำถึงได้ 
         2. ควรมีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล 
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         และพัฒนำชนบท) มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี.    
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         ตามรูปแบบกรอบมาตรบานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต. 
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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
วิจัยเพ่ือระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรเอกสำรกำรประชุมกรรมกำรคณะ ข้อมูลเอกสำรงำนวิจัยครั้งนี้
เป็นข้อมูลของส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
กรุงเทพ ระบบสำรสนเทศได้พัฒนำให้อยู่ในลักษณะฐำนข้อมูล ท ำให้สะดวกต่อกำรค้นหำข้อมูล 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 เ เบ 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 สรุปว่ำสำมำรถน ำระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรเอกสำรกำร
ประชุมกรรมกำรคณะสนับสนุนกำรท ำงำนได้ 
 
ค ำส ำคัญ : ระบบสารสนเทศ, การจัดการเอกสารการประชุมกรรมการคณะ 

 
บทน า  
            ในปัจจุบันกำรจัดเก็บสถิติกำรประชุมของบุคลำกร เป็นสิ่งที่จ ำเป็นส ำหรับหน่วยงำนต่ำง ๆ 
ของแต่ละหน่วยงำน เนื่องจำกมีบุคลำกรแต่ละหน่วยงำนมีเพ่ิมขึ้นทุกวัน กำรจัดเก็บข้อมูลสถิติกำร
ประชุมของคณะฯ จะอยู่ในรูปของแฟ้ม ซึ่งจะมีข้อจ ำกัดในเร่ืองเวลำ กำรค้นหำ กำรค ำนวณ  หำก
เป็นกำรประชุมที่ส ำคัญจ ำเป็นต้องเก็บรักษำไว้เป็นหลักฐำนระยะเวลำนำน ในแต่ละปีจะมีกำรประชุม
ที่จ ำแนกในรูปแบบหลำกหลำยรวมและมีบุคลำกรเพ่ิมข้ึนอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก่อให้เกิดปัญหำในกำร
สืบค้นและน ำกลับมำใช้งำน ท ำให้ต้องใช้เวลำนำนในกำรค้นหำซึ่งบำงคร้ังอำจจะเสี่ยงต่อกำรช ำรุด
และสูญหำยของเอกสำรกำรประชุม 
            ในส่วนของกำรบริหำรงำนเอกสำรของส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ มีระบบงำนสำรบรรณกำรประชุมแบบเดิมกำรปฏิบัติงำน
จะให้เลขำนุกำรท ำหนังสือเชิญประชุม เตรียมวำระเข้ำประชุม และรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อ
ถึงวันประชุมก็จะเริ่มด ำเนินกำรจดรำยงำนกำรประชุม และบันทึกเสียงจำกโทรศัพท์ เมื่อประชุมเสร็จ 
เลขำนุกำรจะด ำเนินกำรบันทึกรำยงำนประชุมเสนอให้กับผู้บริหำร แล้วเก็บรำยงำนประชุมในลักษณะ
รูปแบบแฟ้ม ซึ่งอำจท ำให้เกิดปัญหำสูญหำย กำรจัดท ำระบบข้อมูลสถิติกำรประชุมส ำหรับบุคลำกรซึ่ง
ตำมหลักทฤษฏีแล้วกำรจัดท ำฐำนข้อมูลและสำรสนเทศมีควำมจ ำเป็น เช่น ปีกำรศึกษำ วันที่ รำยชื่อ  
สังกัด สถำนะ เอกสำรแนบ เป็นต้น เพ่ือให้กำรควบคุมสถิติผู้ เข้ำประชุมทุกประเภทในคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ ของแต่ละเดือน รำยปีหรือ รำยสัปดำห์ที่มีกำรประชุมให้ถูกต้อง  (วีณำ 
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        บทควำม เรื่อง ระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรเอกสำรกำรประชุมกรรมกำรคณะวัตถุประสงค์กำร
วิจัยเพ่ือระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรเอกสำรกำรประชุมกรรมกำรคณะ ข้อมูลเอกสำรงำนวิจัยครั้งนี้
เป็นข้อมูลของส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
กรุงเทพ ระบบสำรสนเทศได้พัฒนำให้อยู่ในลักษณะฐำนข้อมูล ท ำให้สะดวกต่อกำรค้นหำข้อมูล 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 เ เบ 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 สรุปว่ำสำมำรถน ำระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรเอกสำรกำร
ประชุมกรรมกำรคณะสนับสนุนกำรท ำงำนได้ 
 
ค ำส ำคัญ : ระบบสารสนเทศ, การจัดการเอกสารการประชุมกรรมการคณะ 

 
บทน า  
            ในปัจจุบันกำรจัดเก็บสถิติกำรประชุมของบุคลำกร เป็นสิ่งที่จ ำเป็นส ำหรับหน่วยงำนต่ำง ๆ 
ของแต่ละหน่วยงำน เนื่องจำกมีบุคลำกรแต่ละหน่วยงำนมีเพ่ิมขึ้นทุกวัน กำรจัดเก็บข้อมูลสถิติกำร
ประชุมของคณะฯ จะอยู่ในรูปของแฟ้ม ซึ่งจะมีข้อจ ำกัดในเรื่องเวลำ กำรค้นหำ กำรค ำนวณ  หำก
เป็นกำรประชุมที่ส ำคัญจ ำเป็นต้องเก็บรักษำไว้เป็นหลักฐำนระยะเวลำนำน ในแต่ละปีจะมีกำรประชุม
ที่จ ำแนกในรูปแบบหลำกหลำยรวมและมีบุคลำกรเพ่ิมข้ึนอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก่อให้เกิดปัญหำในกำร
สืบค้นและน ำกลับมำใช้งำน ท ำให้ต้องใช้เวลำนำนในกำรค้นหำซึ่งบำงครั้งอำจจะเสี่ยงต่อกำรช ำรุด
และสูญหำยของเอกสำรกำรประชุม 
            ในส่วนของกำรบริหำรงำนเอกสำรของส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ มีระบบงำนสำรบรรณกำรประชุมแบบเดิมกำรปฏิบัติงำน
จะให้เลขำนุกำรท ำหนังสือเชิญประชุม เตรียมวำระเข้ำประชุม และรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อ
ถึงวันประชุมก็จะเริ่มด ำเนินกำรจดรำยงำนกำรประชุม และบันทึกเสียงจำกโทรศัพท์ เมื่อประชุมเสร็จ 
เลขำนุกำรจะด ำเนินกำรบันทึกรำยงำนประชุมเสนอให้กับผู้บริหำร แล้วเก็บรำยงำนประชุมในลักษณะ
รูปแบบแฟ้ม ซึ่งอำจท ำให้เกิดปัญหำสูญหำย กำรจัดท ำระบบข้อมูลสถิติกำรประชุมส ำหรับบุคลำกรซึ่ง
ตำมหลักทฤษฏีแล้วกำรจัดท ำฐำนข้อมูลและสำรสนเทศมีควำมจ ำเป็น เช่น ปีกำรศึกษำ วันที่ รำยชื่อ  
สังกัด สถำนะ เอกสำรแนบ เป็นต้น เพ่ือให้กำรควบคุมสถิติผู้ เข้ำประชุมทุกประเภทในคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ ของแต่ละเดือน รำยปีหรือ รำยสัปดำห์ที่มีกำรประชุมให้ถูกต้อง  (วีณำ 

เนตรสว่ำง เเละสุรัตนำ สังข์หนุน , 2555)  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้จัดท ำระบบสำรสนเทศกำรจัดกำร
เอกสำรกำรประชุมกรรมกำรคณะ เป็นเครื่องมือในกำรเก็บข้อมูลกำรประชุมของบุคลำกร สำมำรถ 
กำรสืบค้นช่วยลดปัญหำกำรสูญหำยของเอกสำร รำยงำนกำรประชุม รวมถึงลดกำรใช้แฟ้มกระดำษ 
ในกำรจัดเก็บ เป็นกำรลดขึ้นตอนกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่สำรบรรณท ำให้กำรบริหำรงำน
เอกสำรรำยงำนกำรประชุมของคณะฯ เป็นไปอย่ำงมีระบบเเละมีประสิทธิภำพ  
 
ทบทวนวรรณกรรม 

วรปภำ อำรีรำษฎร์, ธรัช อำรีรำษฎร์, เผด็จ พรหมสำขำ ณ สกลนคร และคณะ (2558) ได้
ศึกษำวิจัย เรื่องกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศกำรประชุมวิชำกำร ส ำหรับคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำมกำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนำระบบสำรสนเทศกำร
ประชุมวิชำกำร ส ำหรับคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม และ 2) ศึกษำ
กำรยอมรับของผู้ใช้งำนระบบที่มีต่อระบบสำรสนเทศกำรประชุมวิชำกำรที่พัฒนำขึ้น กลุ่มเป้ำหมำย 
ได้แก่ ผู้ส่งบทควำม (Author) จ ำนวน 105 คน และผู้พิจำรณำบทควำมหรือผู้ประเมินอิสระ (Peer) 
จ ำนวน 50 คน เครื่องมือในกำรวิจัย ได้แก่ แบบวัดกำรยอมรับท่ีมีต่อระบบสำรสนเทศกำรประชุม
วิชำกำร สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน   ผลกำรวิจัย พบว่ำ 1) 
ระบบสำรสนเทศกำรประชุมวิชำกำรที่พัฒนำขึ้น มีองค์ประกอบของระบบสำรสนเทศกำรประชุม
วิชำกำรในด้ำนผู้ใช้งำน 3 ประเภท ได้แก่ ผู้ส่งบทควำม ผู้พิจำรณำบทควำมหรือผู้ประเมินอิสระ และ
ผู้ด ำเนินกำรจัดกำรประชุมวิชำกำรหรือแอดมิน 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) ท ำกำรศึกษำ เรื่อง กำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ กรณีศึกษำ : คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัยครั้งนี้ เพ่ือพัฒนำระบบฐำนข้อมูลหลักสูตรตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ (TQF) ของคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยนอร์ทก
รุงเทพ และประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐำนข้อมูลหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำ (TQF)ของคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ เครื่องมือที่ใช้ใน
กำรท ำวิจัยประกอบด้วยโปรแกรมภำษำ PHPโปรแกรมจัดกำรฐำนข้อมูล MySQL และโปรแกรม
จ ำลองเว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้เป็นคณำจำรย์ในคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศจ ำนวน 
30 ท่ำน เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินผลควำมพึงพอใจ คือแบบสอบถำมควำม
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พึงพอใจในกำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูลหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำฯ  
ผลกำรวิจัยระบบสำมำรถรองรับกำรบันทึกข้อมูล มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6 ในแต่ละรำยวิชำที่
สอนและยืนยันกำรส่ง มคอ.ไปยังผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตรวจสอบ มคอ.3, 
มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6 และท ำกำรจัดท ำ มคอ.7 ทั้งนี้ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรใช้งำน
ระบบฐำนข้อมูลหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ กรณีศึกษำ: คณะเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ ของกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นผู้บริหำรอยู่ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจอยู่ที่ 3.97 ส่วนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของกลุ่มผู้ปฏิบัติงำนอยู่ในระดับมำก โดย
มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจอยู่ที่ 3.99 ซึ่งสรุปได้ว่ำระบบที่พัฒนำสำมำรถน ำไปใช้เป็นต้นแบบในกำร
พัฒนำระบบจัดกำรข้อมูลหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำของมหำวิทยำลัยต่อไป  
        เอกรำช ธรรมรักษำ (2555) ท ำกำรศึกษำ เร่ือง กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดเก็บ
และรำยงำนผลข้อมูลตำมรูปแบบกรอบมำตรบำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติผ่ำนเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต พบว่ำ ปัจจุบันส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำได้มีกำรประกำศใช้กรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (มคอ.) ซึ่งจ ำเป็นต้องจัดท ำเอกสำรตำมกรอบมำตรฐำนดังกล่ำว โดย
ในกำรจัดท ำเอกสำรที่มีหลำกหลำยรูปแบบ และยังมีปัญหำในกำรเก็บข้อมูลและรำยงำนผล งำนวิจัย
นี้จึงป็นกำรพัฒนำระบบ ซึ่งออกแบบโดยใช้ภำษำพีเอชพี และใช้ฐำนข้อมูลมำยเอสคิวแอลในกำรเก็บ
ข้อมูล เบ่งส่วนกำรท ำงำนออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนของผู้ดูแลระบบ สำมำรถด ำเนินกำรจัดกำร
ข้อมูลผู้ใช้ระบบ รำยวิชำ และก ำหนดรำยวิชำจัดท ำ มคอ . ส่วนของประธำนกลุ่มวิชำ สำมำรถ
ตรวจสอบรำยวิชำที่ได้จัดท ำขึ้นและสำมำรถรำยงำนผลในรูปแบบเอกสำรได้ และในส่วนของอำจำรย์
ซึ่งท ำหน้ำที่ในกำรพิมพ์ข้อมูลตำมรูปแบบฟอร์ม ตำมรูปแบบมคอ . และสำมำรถรำยงำนผลเป็น
เอกสำรได้จำกผลกำรทดลองที่ได้จำกทั้งสำมกลุ่ม กลุ่มล่ะ 10 คน ประกอบด้วย ผู้ดูแลลระบบ 
อำจำรย์  และประธำนกลุ่มรำยวิชำ รวมทั้ งสิ้น 30 คน พบว่ำ ผู้ทดลองใช้งำน ประเมินผล
ประสิทธิภำพของระบบ ภำพรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.86 คิดเป็นร้อยละ 77.15     
             Ahmad, M. Mohsen & Wang Hu (2015) ศึกษำเร่ือง กำรใช้ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำร
จัดกำร (MIS) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพขององค์กร พบว่ำ ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร (MIS) เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภำพองค์กรมีควำมส ำคัญจำกกำรศึกษำงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบสำรสนเทศเพ่ือกำร
จัดกำร (MIS) มีผลต่อประสิทธิภำพขององค์กร ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร (Management 
Information System - MIS) คือ กำรให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นไปถูกต้อง รวมถึงกำรส่งข้อมูลใน
ปริมำณมำกจะส่งผลกำรตัดสินใจกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน นอกจำกนี้ควำมสำมำรถของระบบ
สำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนเชิงกลยุทธ์ในระดับที่สูงขึ้น ปัจจัยเหล่ำนี้ จะ
เป็นคุณลักษณะควำมสำมำรถของระบบสำรสนเทศที่มีผลกระทบโดยตรงต่อผลกำรด ำเนินงำนทำง
กำรเงินและกลยุทธ์ขององค์กร     
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พึงพอใจในกำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูลหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำฯ  
ผลกำรวิจัยระบบสำมำรถรองรับกำรบันทึกข้อมูล มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6 ในแต่ละรำยวิชำที่
สอนและยืนยันกำรส่ง มคอ.ไปยังผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตรวจสอบ มคอ.3, 
มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6 และท ำกำรจัดท ำ มคอ.7 ทั้งนี้ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรใช้งำน
ระบบฐำนข้อมูลหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ กรณีศึกษำ: คณะเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ ของกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นผู้บริหำรอยู่ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจอยู่ที่ 3.97 ส่วนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของกลุ่มผู้ปฏิบัติงำนอยู่ในระดับมำก โดย
มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจอยู่ที่ 3.99 ซึ่งสรุปได้ว่ำระบบที่พัฒนำสำมำรถน ำไปใช้เป็นต้นแบบในกำร
พัฒนำระบบจัดกำรข้อมูลหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำของมหำวิทยำลัยต่อไป  
        เอกรำช ธรรมรักษำ (2555) ท ำกำรศึกษำ เร่ือง กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดเก็บ
และรำยงำนผลข้อมูลตำมรูปแบบกรอบมำตรบำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติผ่ำนเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต พบว่ำ ปัจจุบันส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำได้มีกำรประกำศใช้กรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (มคอ.) ซึ่งจ ำเป็นต้องจัดท ำเอกสำรตำมกรอบมำตรฐำนดังกล่ำว โดย
ในกำรจัดท ำเอกสำรที่มีหลำกหลำยรูปแบบ และยังมีปัญหำในกำรเก็บข้อมูลและรำยงำนผล งำนวิจัย
นี้จึงป็นกำรพัฒนำระบบ ซึ่งออกแบบโดยใช้ภำษำพีเอชพี และใช้ฐำนข้อมูลมำยเอสคิวแอลในกำรเก็บ
ข้อมูล เบ่งส่วนกำรท ำงำนออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนของผู้ดูแลระบบ สำมำรถด ำเนินกำรจัดกำร
ข้อมูลผู้ใช้ระบบ รำยวิชำ และก ำหนดรำยวิชำจัดท ำ มคอ . ส่วนของประธำนกลุ่มวิชำ สำมำรถ
ตรวจสอบรำยวิชำที่ได้จัดท ำขึ้นและสำมำรถรำยงำนผลในรูปแบบเอกสำรได้ และในส่วนของอำจำรย์
ซึ่งท ำหน้ำที่ในกำรพิมพ์ข้อมูลตำมรูปแบบฟอร์ม ตำมรูปแบบมคอ . และสำมำรถรำยงำนผลเป็น
เอกสำรได้จำกผลกำรทดลองที่ได้จำกทั้งสำมกลุ่ม กลุ่มล่ะ 10 คน ประกอบด้วย ผู้ดูแลลระบบ 
อำจำรย์  และประธำนกลุ่มรำยวิชำ รวมทั้ งสิ้น 30 คน พบว่ำ ผู้ทดลองใช้งำน ประเมินผล
ประสิทธิภำพของระบบ ภำพรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.86 คิดเป็นร้อยละ 77.15     
             Ahmad, M. Mohsen & Wang Hu (2015) ศึกษำเรื่อง กำรใช้ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำร
จัดกำร (MIS) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพขององค์กร พบว่ำ ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร (MIS) เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภำพองค์กรมีควำมส ำคัญจำกกำรศึกษำงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบสำรสนเทศเพ่ือกำร
จัดกำร (MIS) มีผลต่อประสิทธิภำพขององค์กร ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร (Management 
Information System - MIS) คือ กำรให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นไปถูกต้อง รวมถึงกำรส่งข้อมูลใน
ปริมำณมำกจะส่งผลกำรตัดสินใจกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน นอกจำกนี้ควำมสำมำรถของระบบ
สำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนเชิงกลยุทธ์ในระดับที่สูงขึ้น ปัจจัยเหล่ำนี้ จะ
เป็นคุณลักษณะควำมสำมำรถของระบบสำรสนเทศที่มีผลกระทบโดยตรงต่อผลกำรด ำเนินงำนทำง
กำรเงินและกลยุทธ์ขององค์กร     

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลวำระกำรประชุม รำยงำนกำรประชุม หนังสือเชิญประชุมส ำนักงำนคณบดี 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 
    2. เพ่ือพัฒนำระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรเอกสำรกำรประชุมกรรมกำรคณะส ำนักงำนคณบดี 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
       ผลกำรประเมินระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรเอกสำรกำรประชุมกรรมกำรคณะอยู่ในระดับดี  
 
ขอบเขตการศึกษา 
       1. ศึกษำกำรจัดเก็บเอกสำรปัจจุบัน และระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลจำกงำนสำรบรรณ 
ส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 
       2. จัดเก็บข้อมูลวำระกำรประชุม รำยงำนกำรประชุม หนังสือเชิญประชุม โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Access 2007 
 
วิธีการด าเนินการศึกษาวิจัย 

  ในกำรระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรเอกสำรกำรประชุมกรรมกำรคณะ ผู้วิจัยได้ออกแบบกำร
ด ำเนินวิจัยโดยอำศัยหลักระเบียบ โดยมีขั้นตอนในกำรด ำเนินงำนวิจัย ดังนี้ 
  1. ศึกษำปัญหำและรวบรวมข้อมูลกำรจัดเก็บข้อมูลเดิมเเละกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ ที่ท ำหน้ำที่จัดเก็บข้อมูลเอกสำรรำยงำนกำรประชุม เป็นเพียงในรูปเเบบแฟ้มเอกสำรของ
คณะฯ บำงครั้งท ำให้กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่  เกิดควำมไม่สะดวกไม่มีมำตรฐำน แฟ้ม
เอกสำรรำยงำนกำรประชุมอำจช ำรุดหรือสูญหำยได้ ท ำให้เกิดปัญหำในกำรด ำเนินงำนจึงท ำกำร
วิเครำะห์ปัญหำ 
       2. ศึกษำระบบกำรจัดเก็บข้อมูล พบว่ำไม่มีกำรออกแบบกำรค้นหำข้อมูลของเอกสำรรำยงำน
กำรประชุมด้วยระบบงำนคอมพิวเตอร์ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์เเต่มีกำรจัดเก็บเป็นเพียงเอกสำรแฟ้ม
โดยเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสำรบรรณเป็นผู้จัดท ำ กำรจัดเก็บข้อมูลไม่ดีพอ ท ำให้ข้อมูลนั้นไม่ทันสมัยและยำก
ต่อกำรใช้งำนเมื่อมีควำมต้องกำร 
        3. ศึกษำระบบกำรจัดท ำฐำนข้อมูลจัดเก็บเอกสำรรำยงำนกำรประชุมของฝ่ำยสำรบรรณ 
ส ำนักงำนคณบด ีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 
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       4. ออกแบบระบบฐำนข้อมูลแล้วท ำกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้ใช้ เจ้ำหน้ำที่สำรบรรณ
เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำระบบกำรออกแบบระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรเอกสำรกำรประชุม
กรรมกำรคณะให้สอดคล้องกับงำนให้ปัจจุบัน 
        5. ศึกษำกำรพัฒนำกำรวิเครำะห์ออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วย UML และกำรประยุกต์สร้ำง 
Use-Case Diagram, Activity Diagram และแบบจ ำลองโมเดลควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูล (Entity 
Relationship Modeling)   
       6. กำรพัฒนำระบบเครื่องมือที่ใช้กำรพัฒนำแบ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ 
Windows XP Professionals และ Microsoft Access 2007 
       7. กำรทดสอบและกำรประเมินผล ใช้วิธีกำรทดสอบแบบแบล็กบอกส์ (Black Box Testing) 
เพ่ือดูควำมถูกต้องของกระบวนกำรท ำงำนและให้ผู้ใช้งำนประเมิน 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนควำม
เหมำะสมในหน้ำที่กำรท ำงำนของโปรแกรม  2) ด้ำนควำมถูกต้องกำรท ำงำนของโปรแกรม 3) ด้ำน
ควำมสะดวก และง่ำยต่อกำรใช้งำนโปรแกรม 4) ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรม กำร
ท ำงำนของโปรแกรมจำกผู้ใช้งำน จ ำนวน 1 ท่ำน เจ้ำหน้ำที่สำรบรรณ จ ำนวน 4 คน ผลที่ได้จำกกำร
ท ำแบบประเมินจะถูกน ำมำสรุปผลเพื่อประเมินว่ำระบบที่ได้พัฒนำขึ้นมีประสิทธิภำพด้ำนต่ำงๆ อยู่ใน
ระดับใด ทั้งนี้ข้อก ำหนดกำรท ำงำนของระบบ คือ ผู้ใช้งำนจะต้องท ำกำรทดสอบระบบสำรสนเทศกำร
จัดกำรเอกสำรกำรประชุมกรรมกำรคณะโดยให้ผู้ใช้งำนท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องของเเบบ
ประเมิน  แล้วท ำกำรกำรวิเครำะห์ข้อมูลของแบบประเมินผลกำรของระบบแล้วหำค่ำเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) โดยก ำหนดเกณฑ์ ดังนี้ (อรรถพล จันทร์สมุด
และนรินทร บุญพรำหมณ์, 2552; I.N.Burtylev , K.V. Mokhun, Y.V. Bodnya, D.N et al, 2013) 
              9.00 – 10.00 หมำยถงึ โปรแกรมท่ีพัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดีมำก 
 7.00 – 8.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดี 
 5.00 – 6.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับปำนกลำง 
 3.00 – 4.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำต้องปรับปรุงแก้ไข 
 1.00 – 2.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำไม่สำมำรถน ำไปใช้งำนได้ 
 
 
 การออกแบบระบบ 
            ผู้วิจัยท ำกำรออกแบบระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรเอกสำรกำรประชุมกรรมกำรคณะโดยให้ 
ผู้ดูแลระบบ จะสำมำรถจัดกำรระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บเอกสำรข้อมูลสถิติกำรประชุมส ำหรับ
บุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำให้กับบุคลำกรของคณะฯ ทุกคนรวมถึงบุคลำกรภำยนอก  โดยผู้ใช้
ระบบสำมำรถเพ่ิม ลบ แก้ไข ค้นหำเอกสำร รำยงำน รำยละเอียดของกำรออกแบบระบบจะแสดง
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       4. ออกแบบระบบฐำนข้อมูลแล้วท ำกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้ใช้ เจ้ำหน้ำที่สำรบรรณ
เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำระบบกำรออกแบบระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรเอกสำรกำรประชุม
กรรมกำรคณะให้สอดคล้องกับงำนให้ปัจจุบัน 
        5. ศึกษำกำรพัฒนำกำรวิเครำะห์ออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วย UML และกำรประยุกต์สร้ำง 
Use-Case Diagram, Activity Diagram และแบบจ ำลองโมเดลควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูล (Entity 
Relationship Modeling)   
       6. กำรพัฒนำระบบเครื่องมือที่ใช้กำรพัฒนำแบ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ 
Windows XP Professionals และ Microsoft Access 2007 
       7. กำรทดสอบและกำรประเมินผล ใช้วิธีกำรทดสอบแบบแบล็กบอกส์ (Black Box Testing) 
เพ่ือดูควำมถูกต้องของกระบวนกำรท ำงำนและให้ผู้ใช้งำนประเมิน 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนควำม
เหมำะสมในหน้ำที่กำรท ำงำนของโปรแกรม  2) ด้ำนควำมถูกต้องกำรท ำงำนของโปรแกรม 3) ด้ำน
ควำมสะดวก และง่ำยต่อกำรใช้งำนโปรแกรม 4) ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรม กำร
ท ำงำนของโปรแกรมจำกผู้ใช้งำน จ ำนวน 1 ท่ำน เจ้ำหน้ำที่สำรบรรณ จ ำนวน 4 คน ผลที่ได้จำกกำร
ท ำแบบประเมินจะถูกน ำมำสรุปผลเพื่อประเมินว่ำระบบที่ได้พัฒนำขึ้นมีประสิทธิภำพด้ำนต่ำงๆ อยู่ใน
ระดับใด ทั้งนี้ข้อก ำหนดกำรท ำงำนของระบบ คือ ผู้ใช้งำนจะต้องท ำกำรทดสอบระบบสำรสนเทศกำร
จัดกำรเอกสำรกำรประชุมกรรมกำรคณะโดยให้ผู้ใช้งำนท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องของเเบบ
ประเมิน  แล้วท ำกำรกำรวิเครำะห์ข้อมูลของแบบประเมินผลกำรของระบบแล้วหำค่ำเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) โดยก ำหนดเกณฑ์ ดังนี้ (อรรถพล จันทร์สมุด
และนรินทร บุญพรำหมณ์, 2552; I.N.Burtylev , K.V. Mokhun, Y.V. Bodnya, D.N et al, 2013) 
              9.00 – 10.00 หมำยถงึ โปรแกรมท่ีพัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดีมำก 
 7.00 – 8.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดี 
 5.00 – 6.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับปำนกลำง 
 3.00 – 4.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำต้องปรับปรุงแก้ไข 
 1.00 – 2.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำไม่สำมำรถน ำไปใช้งำนได้ 
 
 
 การออกแบบระบบ 
            ผู้วิจัยท ำกำรออกแบบระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรเอกสำรกำรประชุมกรรมกำรคณะโดยให้ 
ผู้ดูแลระบบ จะสำมำรถจัดกำรระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บเอกสำรข้อมูลสถิติกำรประชุมส ำหรับ
บุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำให้กับบุคลำกรของคณะฯ ทุกคนรวมถึงบุคลำกรภำยนอก  โดยผู้ใช้
ระบบสำมำรถเพ่ิม ลบ แก้ไข ค้นหำเอกสำร รำยงำน รำยละเอียดของกำรออกแบบระบบจะแสดง

ภำยในแผนภำพ Use-Case Diagram, Activity Diagram และแบบจ ำลองโมเดลควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงข้อมูล (Entity Relationship Modeling)  ดังในภำพที่ 1 ถึงภำพท่ี 3 
 

 ud Primary Use Cases

ระบบสารสนเทศการจดัการเอกสารการประชุมกรรมการคณะ

ตรวจสอบสิทธ์

ผูใ้ช้ระบบ

ผูบ้ริหาร

รายงาน

ลงทะเบียนการประชมุ

 
            
ภาพที่ 1   Use-Case Diagram ระบบสารสนเทศการจัดการเอกสารการประชุมกรรมการคณะ 
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 ระบบส า รส นเทศก า รจ ัด ก า รเ อ ก ส า รก า รประ ชุ มก รรมก า รคณะ  ud Activ ity Diagram

           ผู้ใช้ระบบ                                                                  ระบบ

เริม่ต้น

จบขัน้ตอน

ค้ นหาข้ อ มู ลก รอ ก ชื่ อ รห ัส

เ เ ส ด ง เ ม นุก า รท า ง าน

รา ย ง าน

บ ันทึก ข้ อ มู ล

ลงท ะ เ บี ย นก า รประ ชุ ม

[พบ]

[ไม่พบ]

 
 
   ภาพที่ 2 Activity Diagram ระบบสารสนเทศการจัดการเอกสารการประชุมกรรมการคณะ  
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 ระบบส า รส นเทศก า รจ ัด ก า รเ อ ก ส า รก า รประ ชุ มก รรมก า รคณะ  ud Activ ity Diagram

           ผู้ใช้ระบบ                                                                  ระบบ

เริม่ต้น

จบขัน้ตอน

ค้ นหาข้ อ มู ลก รอ ก ชื่ อ รห ัส

เ เ ส ด ง เ ม นุก า รท า ง าน

รา ย ง าน

บ ันทึก ข้ อ มู ล

ลงท ะ เ บี ย นก า รประ ชุ ม

[พบ]

[ไม่พบ]

 
 
   ภาพที่ 2 Activity Diagram ระบบสารสนเทศการจัดการเอกสารการประชุมกรรมการคณะ  

 
 
ภาพที่ 3  Entity Relationship Modeling ระบบสารสนเทศการจัดการเอกสารการประชุม 
             กรรมการคณะ  
 
การด าเนินการวิจัย 
         หลังจำกได้โครงสร้ำงจำกกำรออกแบบระบบผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรพัฒนำระบบ กำรท ำงำน
ระบบโดยให้ ผู้ดูแลระบบ ก ำหนดสิทธิ์กำรใช้งำนเพ่ือให้สำมำรถจัดกำรลงทะเบียนข้อมูลเอกสำรเข้ำ 
เอกสำรออก และรำยกำรต่ำงๆ ของระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรเอกสำรกำรประชุมกรรมกำรคณะ
รวมถึงกำรน ำเอกสำรรำยงำนกำรประชุม วำระกำรประชุม หนังสือเชิญประชุมให้อยู่ในรูปของ PDF 
ไฟล์ขึ้นระบบให้กับบุคลำกรของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์โดยผู้ใช้ระบบสำมำรถเพ่ิม ลบ แก้ไข 
ค้นหำเอกสำรรำยงำนกำรประชุม วำรระกำรประชุม หนังสือเชิญประชุมได้ รำยละเอียดกำรท ำงำน
ทั้งหมดจะแสดงในภำพที่ 4 ถึงภำพท่ี 7 
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     ภาพที่ 4 หน้าจอการกรอกชื่อและรหัสระบบสารสนเทศการจัดการเอกสารการประชุม 
                กรรมการคณะ 
 

                        
 
          ภาพที่ 5  หน้าจอการของระบบสารสนเทศการจัดการเอกสารการประชุมกรรมการ 
                      คณะ 
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     ภาพที่ 4 หน้าจอการกรอกชื่อและรหัสระบบสารสนเทศการจัดการเอกสารการประชุม 
                กรรมการคณะ 
 

                        
 
          ภาพที่ 5  หน้าจอการของระบบสารสนเทศการจัดการเอกสารการประชุมกรรมการ 
                      คณะ 
                       
             

 
 
     ภาพที่ 6  หน้าจอระบบสารสนเทศการจัดการเอกสารการประชุมกรรมการคณะ 
 
           

 
     
         ภาพที่ 7  หน้าจอระบบสารสนเทศการจัดการเอกสารการประชุมกรรมการคณะ 
            
สรุปผลการวิจัย 
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          จำกกำรทดสอบและกำรประเมินผล ใช้วิธีกำรทดสอบแบบแบล็กบอกส์ (Black Box 
Testing)  เพ่ือดูควำมถูกต้องของกระบวนกำรท ำงำนและจำกผู้ใช้งำน จ ำนวน 1 ท่ำน เจ้ำหน้ำที่สำร
บรรณ จ ำนวน 4 คน ผล ดังแสดงในตำรำงที่ 1  
          จำกตำรำงที่  1 กำรหำประสิทธิภำพของระบบสำรสนเทศกำรจัด เก็บ เอกสำร ใน
สถำบันอุดมศึกษำจำกผู้ใช้งำนในภำพรวมกำรพัฒนำระบบพบว่ำประสิทธิภำพของระบบอยู่ในระดับดี 
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 7.37 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.62  เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำด้ำนท่ีมี
ประสิทธิภำพสูงสุด คือ ด้ำนควำมเหมำะสมในหน้ำที่กำรท ำงำนของโปรแกรมอยู่ในระดับดี 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  ด้ำนควำมถูกต้องในกำรท ำงำนของโปรแกรมอยู่ในระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
6.32 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.45 ตำมล ำดับ 
 
ตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ 
 

รายละเอียด X SD ความหมาย 

1. ด้านความเหมาะสมในหน้าที่การท างานของโปรแกรม 

    1.1 ควำมสำมำรถของระบบกำรจัดเก็บข้อมูล 8.8 0.44 ด ี

    1.2 ควำมสำมำรถในกำรค้นหำข้อมูลเอกสำร 8.6 0.89 ดี 

    1.3  ควำมสำมำรถในกำรรำยงำนข้อมูลตรงตำมที่ต้องกำร 8.2 1.78 ด ี

รวม 8.53 1.04 ดี 

 
 
 
 
ตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ (ต่อ) 
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ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 7.37 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.62  เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำด้ำนที่มี
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เท่ำกับ 8.53 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 1.04  รองลงมำคือ ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของ
โปรแกรมอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 8.0 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.4  ด้ำนควำมสะดวกและ
ง่ำยต่อกำรใช้งำนของโปรแกรมอยู่ในระดับปำนกลำง  ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 6.63 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
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รายละเอียด X SD ความหมาย 

1. ด้านความเหมาะสมในหน้าที่การท างานของโปรแกรม 

    1.1 ควำมสำมำรถของระบบกำรจัดเก็บข้อมูล 8.8 0.44 ด ี

    1.2 ควำมสำมำรถในกำรค้นหำข้อมูลเอกสำร 8.6 0.89 ด ี

    1.3  ควำมสำมำรถในกำรรำยงำนข้อมูลตรงตำมที่ต้องกำร 8.2 1.78 ด ี

รวม 8.53 1.04 ดี 

 
 
 
 
ตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ (ต่อ) 
 

รายละเอียด X SD ความหมาย 

2 .ด้านความถูกต้องในการท างานของโปรแกรม 

    2.1 ควำมถูกต้องกำรท ำงำนของระบบในภำพรวม 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 

รวม 6.32 0.45 ปานกลาง 

3. ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานของโปรแกรม 

   3.1 ควำมง่ำยต่อกำรใช้งำน 7.8 0.4 ด ี

   3.2  ควำมเหมำะสมในกำรออกแบบหน้ำจอในกำรท ำงำน 6.8 0.44 ด ี

   3.3 ควำมสวยงำมของระบบ 5.6 0.89 ปรับปรุง 

   3.4 รูปแบบตัวอักษรที่เลือกใช้ 5.2 0.44 ปรับปรุง 

   3.5  กำรใช้ภำษำง่ำยต่อกำรใช้งำนตรงตำมวัตถุประสงค์ 8.8 0.44 ด ี

   3.6 ควำมรวดเร็วในกำรประมวลผลข้อมูล 5.6 0.89 ปรับปรุง 

รวม 6.63 0.58 ปานกลาง 

 
ตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ (ต่อ) 
 

รายละเอียด X SD ความหมาย 
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4 .ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรม 

    4.1 ควำมเหมำะสมต่อกำรตรวจสอบในกำรป้อนข้อมูลน ำเข้ำสู่ระบบ 8.8 0.4 ด ี

    4.2  กำรป้องกันกำรแก้ไขข้อมูลสอดคล้องกับระบบกำรท ำงำน 7.2 0.4 ดี 

รวม 8.0 0.4 ด ี

สรุปผลการประเมินรวมทั้งหมด 7.37 0.62 ดี 

 
อภิปรายผลการศึกษา 
         ระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรเอกสำรกำรประชุมกรรมกำรคณะเพ่ือจัดเก็บข้อมูลวำระกำร
ประชุม  รำยงำนกำรประชุม หนังสือเชิญประชุม ในส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพให้เป็นระบบ ตลอดจนรำยงำนสถิติกำรพัฒนำทรัพยำกร
บุคคลแยกตำมรำยปี ท ำผู้ใช้งำนสำมำรถบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
                      
ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาครั้งต่อไป 
        1. ควรพัฒนำระบบให้ท ำงำนผ่ำนเครือข่ำยเพ่ือให้ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำถึงได้ 
        2. ควรมีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล 
    

 
เอกสารอ้างอิง 
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        ส าหรับหน่ายงานการศึกษา วำรสำรวิทยำศำสตร์ประยุกต์  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม 
        เกล้ำพระนครเหนือ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 .  
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        ระบ บ สารสน เท ศ ก ารป ระ ชุ ม วิช าก าร  ส าห รับ ค ณ ะ เท ค โน โลยี ส า รสน เท ศ 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม. วำรสำรวิชำกำร กำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและ 
        นวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2. 
อรรถพล จันทร์สมุด ,นรินทร บุญพรำหมณ์. (2552). ระบบสารสนเทศการผลิตอ้อยในพื้นที่จังหวัด 
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ค าแนะน าในการเตรียมต้นฉบับ 
 
เร่ืองที่ตีพิมพ์ 
  บทความวิจัย บทความปริทัศน์  บทความวิชาการ 
 
การเตรียมต้นฉบับ 
  1. ภาษา เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ใช้ตัวเลขอารบิคท้ังหมด 
  2. การพิมพ์ พิมพ์หน้าเด่ียวบนกระดาษขนาด 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 ส าหรับหัวข้อ  กรณีมีเลขข้อ ให้ข้อความบรรทัดใหม่ชิดขอบซ้ายโดยไม่เยื้อง
ภายในข้อ 
  3. องค์ประกอบและการเรียงล าดับเนื้อหา 
     (1) ช่ือเรื่อง (title) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
     (2) ช่ือผู้แต่ง (author) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ส าหรับช่ือหน่วยงานท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และ e-mail ให้พิมพ์เป็นเชิงอรรถ (footnote) ในหน้าแรกของบทความ 
    (3) บทคัดย่อ (abstract) ความยาวไม่เกิน 200 ค า  ถ้าเป็นบทความภาษาไทย ให้น าเสนอ
บทคัดย่อภาษาอังกฤษก่อน  และบทความภาษาอังกฤษ ให้น าเสนอบทคัดย่อภาษาไทยก่อน  โดยบทความ
ปริทัศน์และบทความวิชาการอาจไม่ต้องน าเสนอบทคัดย่อ 
    (4) ค าส าคัญ (keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษท้ายบทคัดย่อภาษานั้น  3-5 ค า 
    (5) บทน า (introduction)  กล่าวโดยย่อถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ อาจรวมการตรวจ
เอกสาร (review of literature) 
    (6) วิธีด าเนินการ (methods) กล่าวถึงประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีด าเนินการ เครื่องมือท่ีใช้ใน
การศึกษา 
    (7) ผลการศึกษา (results)  
     (8) สรุปผล และอภิปรายผล (conclusion) 
     (9) กิตติกรรมประกาศ หรือค าขอบคุณ (acknowledgement) (ถ้ามี) 
     (10) เอกสารอ้างอิง (references) 
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ค าแนะน าในการเตรียมต้นฉบับ 
 
เร่ืองที่ตีพิมพ ์
  บทความวิจัย บทความปริทัศน์  บทความวิชาการ 
 
การเตรียมต้นฉบับ 
  1. ภาษา เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ใช้ตัวเลขอารบิคท้ังหมด 
  2. การพิมพ์ พิมพ์หน้าเด่ียวบนกระดาษขนาด 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 ส าหรับหัวข้อ  กรณีมีเลขข้อ ให้ข้อความบรรทัดใหม่ชิดขอบซ้ายโดยไม่เยื้อง
ภายในข้อ 
  3. องค์ประกอบและการเรียงล าดับเนื้อหา 
     (1) ช่ือเรื่อง (title) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
     (2) ช่ือผู้แต่ง (author) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ส าหรับช่ือหน่วยงานท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และ e-mail ให้พิมพ์เป็นเชิงอรรถ (footnote) ในหน้าแรกของบทความ 
    (3) บทคัดย่อ (abstract) ความยาวไม่เกิน 200 ค า  ถ้าเป็นบทความภาษาไทย ให้น าเสนอ
บทคัดย่อภาษาอังกฤษก่อน  และบทความภาษาอังกฤษ ให้น าเสนอบทคัดย่อภาษาไทยก่อน  โดยบทความ
ปริทัศน์และบทความวิชาการอาจไม่ต้องน าเสนอบทคัดย่อ 
    (4) ค าส าคัญ (keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษท้ายบทคัดย่อภาษานั้น  3-5 ค า 
    (5) บทน า (introduction)  กล่าวโดยย่อถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ อาจรวมการตรวจ
เอกสาร (review of literature) 
    (6) วิธีด าเนินการ (methods) กล่าวถึงประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีด าเนินการ เครื่องมือท่ีใช้ใน
การศึกษา 
    (7) ผลการศึกษา (results)  
     (8) สรุปผล และอภิปรายผล (conclusion) 
     (9) กิตติกรรมประกาศ หรือค าขอบคุณ (acknowledgement) (ถ้าม)ี 
     (10) เอกสารอ้างอิง (references) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเขียนเอกสารอ้างอิง 
   1. การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง  ใช้ระบบนาม-ปี (name and year system)  การอ้างองิเอกสาร
ภาษาไทย ใช้ ช่ือต้น ช่ือสกุล และปี (เช่น สมชาย ใจดี (2557) รายงานว่า …)  การอ้างอิงเอกสาร
ภาษาอังกฤษใช้ ช่ือสกุล และปี (เช่น Johnson (2014) … )  กรณีเอกสารมีผู้แต่ง 2 คนให้ระบุท้ัง 2 คน  
กรณีเอกสารมีผู้แต่ต้ังแต่ 3 คนขึ้นไป ให้ระบุช่ือคนแรก และตามด้วยค าว่า และคณะ  et al (เช่น สมชาย 
ใจดี และคณะ (2557) ; Johnson, et al. (2014)) 
 2. การอ้างอิงในรายการเอกสารอ้างอิง (ตามองค์ประกอบเนื้อหา ข้อ 10)  ให้เรียงตามล าดับอักษร
แบบพจนานุกรม ก-ฮ A-Z  ไม่ใช้ระบบอ้างอิงตามเลขล าดับ  ใช้รูปแบบการเขียนเป็นแบบ APA style 
(American Psychology Association) เป็นแนวทาง  ตัวเน้นให้ใช้ตัวเข้ม ไม่ใช้ตัวเอนหรือขีดเส้นใต้  การ
อ้างอิงท่ีเกี่ยวกับจ านวนช่ือผู้แต่งดูตัวอย่างในข้อ (1) หนังสือและต ารา  ในท่ีนี้น าเสนอตัวอย่างท่ีพบบ่อย 
       (1) หนังสือและต ารา 
   ช่ือผู้แต่ง (ระบุหน้าท่ีเช่น บรรณาธิการ).  (ปี).  ชื่อหนังสือ (ครั้งท่ีพิมพ์).   
    เมืองท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ์. 
   กอ ใจดี.  (2557).  ไอทีเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งท่ี 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 ป ี(ม.ป.ป. ; n.d.)  เมือง (ม.ป.ท.) ส านักพิมพ์ (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  กรณีผู้แต่งต้ังแต่ 2-7 คน ในรายช่ือเอกสารอ้างอิงให้ลงข้อมูลให้ครบ 
    กรณีเกิน 7 คน  ให้ละรายการดังตัวอย่าง (ส่วนการอ้างอิงในเนื้อเรื่องให้ 
    ละข้อมูลต้ังแต่ 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 รูปแบบของไทยมักไม่นิยมเนน้ เลขปีท่ี แบบ APA) 
   ช่ือผู้แต่ง.  (ปี).  ช่ือบทความ.  ชื่อวารสาร (เขียนช่ือเต็ม ไม่ใช้ตัวย่อ)   
    เลขปีท่ี(เลขฉบับท่ี): เลขหน้าเริ่มต้น-เลขหน้าส้ินสุดของบทความ. 
    กอ ใจดี.  (2558).  ฉันรักไอที.  วารสารไอทีไทย 10(1): 100-110. 
       (3) บทความหรือเรื่องย่อยในหนังสือ เอกสารรายงานการประชุมสัมมนา 
  ช่ือผู้แต่ง.  (ปี).  ช่ือบทความ.  ใน: ช่ือบรรณาธิการ (ถ้ามี).  ชื่อเอกสาร  
    (หน้า เลขเริ่ม-ท้าย).  เมืองท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ์. 
  กอ ใจดี.  (2556).  ไอทีปีหน้า.  ใน ขอ ใจงาม (บ.ก.).  รายงานการประชุม 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี 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 
   ช่ือผู้แต่ง.  (ปี, เดือน วันท่ี).  ช่ือเรื่อง.  ชื่อหนังสือพิมพ์, ปีท่ีหรือฉบับ, เลขหน้า. 
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   กอ ใจดี.  (2556, ธันวาคม 31).  ไอทีกับปีใหม่.  ไทยรัฐ, 3.  [ไม่มี ปีท่ีหรือฉบับ] 
       (5) วิทยานิพนธ์  กรณีจากสถาบันการศึกษา  และกรณีจากฐานข้อมูล 
   ช่ือผู้แต่ง.  (ปี).  ชื่อเร่ือง.  (ข้อมูลวิทยานิพนธ์).  มหาวิทยาลัย, ประเทศ.   
    [กรณีไทย อาจละช่ือประเทศ และข้อมูลควรบอกระดับและสาขา] 
   ช่ือผู้แต่ง.  (ปี).  ชื่อเร่ือง.  (ข้อมูลฯ).  สืบค้นจาก ช่ือฐานข้อมูล. (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) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์   
       (6.1) กรณีเอกสารข้างต้นท่ีสืบค้นจากระบบออนไลน์ได้ ให้เติม 
   ค าว่า ค้นจาก และท่ีอยู่ URL ต่อท้าย (ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Retrieved from …) 
   บางกรณีอาจระบุเดือนและวันท่ี  และท่ีอยู่ URL ไม่ต้องท าเป็น Link หรือขีดเส้น 
   ใต้  บางกรณีละส่วนเมืองและส านักพิมพ์ได้  หลีกเล่ียง Link ท่ียาวมากเกินไป 
  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 ช่ือองค์กร  กรณีบุคคลใช้ช่ือบุคคล.  (ปี).  ชื่อเร่ือง.  ค้นจาก … 
   สมาคมไอทีไทย.  (2554).  นโยบายไอที.  ค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2557 ค้นจาก  
    http://itthai.com/it_policy_2550-2560.pdf. 
  กอ ใจดี.  (2557).  ข้อควรรู้เก่ียวกับไอที.  ค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2557 ค้นจาก  
     http://itthai.com/it2know/ 
       (6.3) ข้อมูลออนไลน์ เช่น เว็บบล็อก กระดานสนทนาออนไลน์  (โดยควรหลีกเล่ียง 
   ข้อมูลลักษณะนี้ซึ่งข้อมูลมักสูญหายและมักไม่อิงความเป็นวิชาการ) 
   ช่ือผู้เขียน (ปี, วันเดือน หรือ Month, Day).  ช่ือหัวข้อ (ไม่เน้นข้อความ). 
    [ลักษณะข้อมูล เช่น เว็บบล็อก กระดานสนทนา].  ค้นจาก … 
   กขค_IT_man.  (2557, 20 ธันวาคม).  ท าไมไม่ควรใช้ IT ในห้องเรียน 
    [กระดานสนทนา].  ค้นจาก http://itworldA-Z/menu9/forum. 
 
รูปแบบในการใช้ภาษาอังกฤษในเนือ้เร่ืองภาษาไทย 
     (1) ช่ือเรื่อง ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ต้นค า  ยกเว้นค ากลุ่ม article, ค าเช่ือม, ค าสันธาน, ค าบุพบท ใช้
ตัวพิมพ์เล็ก  แต่ถ้าค าดังกล่าวยาว 5 ตัวหรือมากกว่าใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ต้นค า  ค าย่อใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ ช่ือ
เฉพาะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ต้นค า เช่น Information Technology and Policy of Thailand 
     (2) ค าแรกสุดของช่ือเรื่อง  และค าท่ีเป็นหัวข้อองค์ประกอบของเนื้อหา  ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่แก่ต้น
ค า  เช่น Abstract ; Keywords ; Introduction ; Methods 



วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

99

   กอ ใจดี.  (2556, ธันวาคม 31).  ไอทีกับปีใหม่.  ไทยรัฐ, 3.  [ไม่มี ปีท่ีหรือฉบับ] 
       (5) วิทยานิพนธ์  กรณีจากสถาบันการศึกษา  และกรณีจากฐานข้อมูล 
   ช่ือผู้แต่ง.  (ปี).  ชื่อเร่ือง.  (ข้อมูลวิทยานิพนธ์).  มหาวิทยาลัย, ประเทศ.   
    [กรณีไทย อาจละช่ือประเทศ และข้อมูลควรบอกระดับและสาขา] 
   ช่ือผู้แต่ง.  (ปี).  ชื่อเร่ือง.  (ข้อมูลฯ).  สืบค้นจาก ช่ือฐานข้อมูล. (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) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์   
       (6.1) กรณีเอกสารข้างต้นท่ีสืบค้นจากระบบออนไลน์ได้ ให้เติม 
   ค าว่า ค้นจาก และท่ีอยู่ URL ต่อท้าย (ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Retrieved from …) 
   บางกรณีอาจระบุเดือนและวันท่ี  และท่ีอยู่ URL ไม่ต้องท าเป็น Link หรือขีดเส้น 
   ใต้  บางกรณีละส่วนเมืองและส านักพิมพ์ได้  หลีกเล่ียง Link ท่ียาวมากเกินไป 
  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 ช่ือองค์กร  กรณีบุคคลใช้ช่ือบุคคล.  (ปี).  ชื่อเร่ือง.  ค้นจาก … 
   สมาคมไอทีไทย.  (2554).  นโยบายไอที.  ค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2557 ค้นจาก  
    http://itthai.com/it_policy_2550-2560.pdf. 
  กอ ใจดี.  (2557).  ข้อควรรู้เก่ียวกับไอที.  ค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2557 ค้นจาก  
     http://itthai.com/it2know/ 
       (6.3) ข้อมูลออนไลน์ เช่น เว็บบล็อก กระดานสนทนาออนไลน์  (โดยควรหลีกเล่ียง 
   ข้อมูลลักษณะนี้ซึ่งข้อมูลมักสูญหายและมักไม่อิงความเป็นวิชาการ) 
   ช่ือผู้เขียน (ปี, วันเดือน หรือ Month, Day).  ช่ือหัวข้อ (ไม่เน้นข้อความ). 
    [ลักษณะข้อมูล เช่น เว็บบล็อก กระดานสนทนา].  ค้นจาก … 
   กขค_IT_man.  (2557, 20 ธันวาคม).  ท าไมไม่ควรใช้ IT ในห้องเรียน 
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รูปแบบในการใช้ภาษาอังกฤษในเนือ้เร่ืองภาษาไทย 
     (1) ช่ือเรื่อง ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ต้นค า  ยกเว้นค ากลุ่ม article, ค าเช่ือม, ค าสันธาน, ค าบุพบท ใช้
ตัวพิมพ์เล็ก  แต่ถ้าค าดังกล่าวยาว 5 ตัวหรือมากกว่าใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ต้นค า  ค าย่อใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ ช่ือ
เฉพาะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ต้นค า เช่น Information Technology and Policy of Thailand 
     (2) ค าแรกสุดของช่ือเรื่อง  และค าท่ีเป็นหัวข้อองค์ประกอบของเนื้อหา  ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่แก่ต้น
ค า  เช่น Abstract ; Keywords ; Introduction ; Methods 

     (3) ค าแรกที่ตามหลังหัวข้อค าส าคัญ  ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ต้นค า ยกเว้นช่ือเฉพาะ เช่น Keywords: 
Information policy, Information retrieval, IT for Thailand Schools Project 
     (4) ภาษาอังกฤษในเนื้อความ  ท้ังในวงเล็บและนอกวงเล็บ ให้ใช้ตัวเล็ก  ยกเว้นช่ือย่อ ช่ือ
เฉพาะ เช่น การพัฒนาระบบสืบค้นสารสนเทศ (information retrieval system) ในปัจจุบัน … 
 
การส่งเร่ืองตีพิมพ์ 
     ให้ส่งต้นฉบับฉบับพิมพ์ 1 ชุดพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล  หรือส่งแฟ้มข้อมูลตามต้นฉบับ โดยส่งถึง 
บรรณาธิการวารสาร ตามท่ีอยู่ท่ีแจ้งไว้ 
     บทความทุกบทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ ต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
     กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจและแก้ไขบทความท่ีเสนอเพื่อการตีพิมพ์ 
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