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ก. แบบสัมภาษณ์ และแบบส ารวจเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับวิเคราะห์และจัดท า
ฐานข้อมูล 

 ก.1 แบบสัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับวิเคราะห์และจัดท าฐานข้อมูล 

แบบสัมภาษณ์ชุมชน และกลุม่วิสาหกิจชุมชน เกี่ยวกับข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก ความต้องการข้อมูล 
ในระบบบริหารจัดการข้อมูล และการก าหนดรูปแบบการน าเสนอข้อมูลของระบบบริหารจัดการขอ้มูลการใช้

ประโยชน์จากต้นจากด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ในอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 
---------------------------------------------------------------------------- 

 
ค าชี้แจง 

 
1. ผู้ให้ข้อมูล คือ ประธาน หรือ กรรมการ หรือ ตัวแทนชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชน 
2. จุดประสงค์ของการสัมภาษณ์ 
 2.1 เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากต้นจากที่ด าเนินการโดยชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชน 
อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 
 2.2 เพื่อทราบความต้องการข้อมูลและการก าหนดรูปแบบการน าเสนอข้อมูลของระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
 2.3 เพื่อน าข้อมูลจากข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก
ของชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชน อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล
การใช้ประโยชน์จากต้นจาก 
3. เนื้อหาของแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
 3.1 ส่วนท่ี 1 ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง/สถานภาพ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล LINE 
Facebook และอื่น ๆ  
 3.2 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากต้นจาก ประกอบด้วย สังกัดอ าเภอ การใช้ประโยชน์จาก
ต้นจาก ข้อมูลพื้นท่ีปลูกต้นจาก และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากต้นจากของกลุ่ม (เลือกตอบเฉพาะที่กลุ่มมีการด าเนินการ) 
 3.3 ส่วนท่ี 3 ความต้องการข้อมูลและการก าหนดรูปแบบการน าเสนอข้อมูลของระบบบริหารจัดการขอ้มลู
การใช้ประโยชน์จากต้นจากด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย การด าเนินการในปัจจุบันเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากต้นจาก เว็บไซต์หรือแอพลิเคชันที่เปิดให้บริการแก่สมาชิกหรือ
ประชาชนทั่วไปหรือไม่ มีข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากต้นจากในรูปแบบใดบ้าง ต้องการรูปแบบของระบบ
บริหารจัดการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การด าเนินการบริหารจัดการข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ 
ตัวแทนท่ีสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากการใช้ประโยชน์จากต้นจากของได้ 
 

ขอขอบคุณส าหรับการให้ข้อมลูทีม่ีประโยชน์ 
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แบบสัมภาษณ์กลุ่ม ชมุชน / วิสาหกิจชมุชน เกี่ยวกับข้อมลูการใช้ประโยชนจ์ากต้นจาก ความต้องการข้อมูล 
ในระบบบริหารจัดการข้อมูล และการก าหนดรูปแบบการน าเสนอข้อมูลของระบบบริหารจัดการขอ้มูลการใช้

ประโยชน์จากต้นจากด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ในอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 
----------------------------------------------------------- 

 
ส่วนที่ 1 ผู้ใหข้้อมูล 
 

1.  ช่ือ        นามสกุล      

2.  ต าแหน่ง / สถานภาพผู้ตอบ [  ] ผู้น า  [  ] กรรมการ [  ] อื่น ๆ โปรดระบุ   

3.  ที่อยู่              

 เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)     อีเมล      
  

 LINE       Facebook         

 อื่น ๆ โปรดระบุ          
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากต้นจาก 

1.  อ าเภอ        จ. สมุทรปราการ 

2. การใช้ประโยชน์จากต้นจาก 

 2.1  ช่ือ [  ] ชุมชน  [  ] วิสาหกิจชุมชน         
              

 2.2  ที่อยู่           
              

  (กรณีผู้ให้ข้อมูลเป็นประธานของกลุ่มไม่ต้องตอบข้อ 2.3) 

 2.3   ช่ือประธาน           

  สถานท่ีติดต่อ           

  โทรศัพท์      Email        

  LINE       Facebook       
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 2.4 พื้นที่อยู่มีต้นจากหรือไม ่

  [  ]  ไม่ม ี มีการใช้ประโยชน์จากต้นจากบา้งหรือไม ่
   [  ]  ไม่ม ี  

   [  ]  มี  ต้นจากท่ีน ามาใช้ประโยชน์มาจากพื้นที่ใด โปรดระบุ     

  [  ]  มี จ านวนต้นจากที่มีอยู่ในพ้ืนท่ี  จ านวน     ไร ่

   (1) ต้นจากที่มีอยู่ในพ้ืนท่ี   

   [  ]  ขึ้นเองตามธรรมชาต ิ

   [  ]  มีการปลูกขึ้น  
    กรุณาระบุข้อมลูผู้ที่ปลูก/เบอร์โทรศัพท ์      

   (2) ผลผลติที่จากต้นจากท่ีมีอยู่ในพื้นที่ 

   [  ]  มากที่สุด  [  ]  ปานกลาง  [  ]  น้อย  

3. ผลิตภณัฑ์ที่ไดจ้ากต้นจากของกลุม่(เลือกตอบเฉพาะที่กลุ่มมีการด าเนินการ) 

 ผลจาก  [  ]  ไม่มี   [  ]  มี  (โปรดระบุ) 

ช่ือผลิตภณัฑ ์ ประโยชน์ท่ีได ้
(เช่น อาหาร ยา เครื่องใช้ เครื่องแต่งกาย) 

การรับรอง
คุณภาพ 

การน าไปใช้ 
[1] ขาย    [2] ครัวเรือน 
[3] อื่น ๆ (โปรดระบุ) 

ผู้ให้ข้อมูล 
ช่ือ + เบอร์โทรศัพท์ 

     
     
     

 น้ าหวานจาก  [  ]  ไม่มี   [  ]  มี  (โปรดระบุ) 

ช่ือผลิตภณัฑ ์ ประโยชน์ท่ีได ้
(เช่น อาหาร ยา เครื่องใช้ เครื่องแต่งกาย) 

การรับรอง
คุณภาพ 

การน าไปใช้ 
[1] ขาย    [2] ครัวเรือน 
[3] อื่น ๆ (โปรดระบุ) 

ผู้ให้ข้อมูล 
ช่ือ + เบอร์โทรศัพท์ 

     
     
     

 ใบจาก  [  ]  ไม่มี   [  ]  มี  (โปรดระบุ) 

ช่ือผลิตภณัฑ ์ ประโยชน์ท่ีได ้
(เช่น อาหาร ยา เครื่องใช้ เครื่องแต่งกาย) 

การรับรอง
คุณภาพ 

การน าไปใช้ 
[1] ขาย    [2] ครัวเรือน 
[3] อื่น ๆ (โปรดระบุ) 

ผู้ให้ข้อมูล 
ช่ือ + เบอร์โทรศัพท์ 
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ทางจาก  [  ]  ไม่มี   [  ]  มี  (โปรดระบุ) 

ช่ือผลิตภณัฑ ์ ประโยชน์ท่ีได ้
(เช่น อาหาร ยา เครื่องใช้ เครื่องแต่งกาย) 

การรับรอง
คุณภาพ 

การน าไปใช้ 
[1] ขาย    [2] ครัวเรือน 
[3] อื่น ๆ (โปรดระบุ) 

ผู้ให้ข้อมูล 
ช่ือ + เบอร์โทรศัพท์ 

     
     
     

 พอนจาก  [  ]  ไม่มี   [  ]  มี  (โปรดระบุ) 

ช่ือผลิตภณัฑ ์ ประโยชน์ท่ีได ้
(เช่น อาหาร ยา เครื่องใช้ เครื่องแต่งกาย) 

การรับรอง
คุณภาพ 

การน าไปใช้ 
[1] ขาย    [2] ครัวเรือน 
[3] อื่น ๆ (โปรดระบุ) 

ผู้ให้ข้อมูล 
ช่ือ + เบอร์โทรศัพท์ 

     
     
     

 ดอกจาก  [  ]  ไม่มี   [  ]  มี  (โปรดระบุ) 

ช่ือผลิตภณัฑ ์ ประโยชน์ท่ีได ้
(เช่น อาหาร ยา เครื่องใช้ เครื่องแต่งกาย) 

การรับรอง
คุณภาพ 

การน าไปใช้ 
[1] ขาย    [2] ครัวเรือน 
[3] อื่น ๆ (โปรดระบุ) 

ผู้ให้ข้อมูล 
ช่ือ + เบอร์โทรศัพท์ 

     
     
     

 อื่น ๆ โปรดระบุ  [  ]  ไม่มี   [  ]  มี  (โปรดระบุ) 

ช่ือผลิตภณัฑ ์ ประโยชน์ท่ีได ้
(เช่น อาหาร ยา เครื่องใช้ เครื่องแต่งกาย) 

การรับรอง
คุณภาพ 

การน าไปใช้ 
[1] ขาย    [2] ครัวเรือน 
[3] อื่น ๆ (โปรดระบุ) 

ผู้ให้ข้อมูล 
ช่ือ + เบอร์โทรศัพท์ 

     
     
     
     

 

ส่วนที่ 3  ความต้องการข้อมูลและการก าหนดรูปแบบการน าเสนอข้อมูลของระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้
ประโยชน์จากต้นจากด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

1. การด าเนินการในปัจจุบันเกีย่วกับการบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ท่ีไดจ้ากต้นจาก 

 1.1  การจัดท าผลติผลิตภณัฑม์ีลักษณะการด าเนินการอย่างไร 
   [  ]  แยกกันท า  [  ]  รวมกลุ่มกันท า [  ]  อื่น ๆ โปรดระบุ     
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 1.2  มีการจัดเก็บวัตถุดิบที่ใช้ในการจดัท าผลิตภัณฑ์อย่างไร 
              
             
              

 1.3  มีการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ท่ีท าส าเร็จแล้วอย่างไร 
              
              

 1.4  มีการจัดขายผลิตภัณฑ์อย่างไร 
              
              
 1.5  มีการบรหิารรายได้ที่ได้จากการขายอย่างไร 
              
             
 1.6 ท าการตลาดกันอย่างไร 
              
              
 1.7  มีการประชาสัมพันธ์อย่างไร  
              
              

   ปัญหา / อุปสรรคที่พบคือ 
ปัญหา อุปสรรค 

 
 
 

 

   ต้องการให้เป็นอย่างไร 
             
             
              

2.  มีเว็บไซต์ / แอปพลิเคชัน ที่เปิดให้บริการแกส่มาชิกหรือประชาชนทั่วไปหรือไม ่

 [  ] ไม่ม ี  [  ]  มี  ได้แก่         

3.  มีข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากในรูปแบบใดบ้าง (สามารถระบไุด้มากกว่า 1 ข้อ) 
 [  ]  ข้อความ / เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 [  ] รูปภาพ 
 [  ] วีดิโอ 
 [  ] อื่น ๆ โปรดระบ ุ
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4. ต้องการรูปแบบของระบบบริหารจัดการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 [  ] การท ารายการขาย 
 [  ] การแสดงรายการผลิตภณัฑ์ของกลุ่ม 
 [  ] การเชื่อมต่อกับ Facebook และ LINE ของกลุ่ม 
 [  ] อื่น ๆ โปรดระบุ           
 

5.  การด าเนินการบรหิารจดัการข้อมลูผ่านระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 

 5.1 บุคคลที่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์         

 5.2 เบอร์โทรศัพท์           
 

6.  ตัวแทนท่ีสามารถให้ข้อมูลเกีย่วกับผลติภณัฑ์จากการใช้ประโยชน์จากต้นจากของได้  

 ช่ือ           เบอร์โทรศัพท์     
  

        ชื่อผู้ส ารวจขอ้มูล     

        วัน / เดือน / ป ี      
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 ก.2 แบบส ำรวจข้อมูลพื้นที่เพำะปลูกเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส ำหรับวิเครำะห์และจัดท ำ
ฐำนข้อมูล 

แบบส ำรวจข้อมลูกำรเพำะปลูกตน้จำกในพื้นที ่อ ำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปรำกำร 
หำกในพ้ืนท่ีมีต้นจำกข้ึนอยู่ให้ใส่เครื่องหมำย ✓ ลงในช่อง มี และ  
หำกในพื้นทีไ่ม่มีต้นจำกข้ึนอยู่ให้ใส่เครื่องหมำย ✓ ลงในช่อง ไม่ม ี

 

ล ำดับ พื้นที ่
กำรเพำะปลูกต้นจำกในพ้ืนท่ี 

หมำยเหต ุ
มี ไม่ม ี

 ต ำบลนำเกลือ 8 หมู่บ้ำน    
1 หมู่ 1 บ้ำนขุนสมุทรไทย       
2 หมู่ 3 บ้ำนสำขลำ    
3 หมู่ 4 บ้ำนสำขลำ    
4 หมู่ 5 บ้ำนสำขลำ    
5 หมู่ 6 บ้ำนคลองทะเล    
6 หมู่ 7 บ้ำนสำขลำ    
7 หมู่ 8 บ้ำนสำขลำ    
8 หมู่ 11 บ้ำนแหลมใหญ ่    

 ต ำบลบ้ำนคลองสวน 4 หมู่บ้ำน    
1 หมู่ 1 บ้ำนหัวป่ำ     
2 หมู่ 2 บ้ำนนำเกลือ    
3 หมู่ 3 บ้ำนคลองสวน    
4 หมู่ 4 บ้ำนคลองสวน    
 ต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำ 11 หมู่บ้ำน    
1 หมู่ 1 บ้ำนไร่     
2 หมู่ 2 บ้ำนคลองสวน      
3 หมู่ 3 บ้ำนคลองใหม่      
4 หมู่ 4 บ้ำนซอย 3      
5 หมู่ 5 บ้ำนซอย 1      
6 หมู่ 7 บ้ำนคลองตำเพิ่ม      
7 หมู่ 8 บ้ำนแหลมสิงห์      
8 หมู่ 9 บ้ำนขุนสมุทร(จีน)      
9 หมู่ 10 บ้ำนขุนสมุทร(จีน)    
10 หมู่ 12 บ้ำนคลองยำยหลี      
11 หมู่ 13 บ้ำนคลองพระรำม    
 ต ำบลปำกคลองบำงปลำกด 4 หมู่บ้ำน   
1 หมู่ 1 บ้ำนคลองสองพี่น้อง          
2 หมู่ 2 บ้ำนวัดแค    
3 หมู่ 3 บ้ำนเจดีย ์    
4 หมู่ 4 บ้ำนคลองวัดโบสถ์    
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ล ำดับ พื้นที ่
กำรเพำะปลูกต้นจำกในพ้ืนท่ี 

หมำยเหต ุ
มี ไม่ม ี

 ต ำบลในคลองบำงปลำกด 13 หมูบ่้ำน   
1 หมู่ 1  บ้ำนคู่สร้ำงคูส่ม                  
2 หมู่ 2 บ้ำนคลองกระออม    
3 หมู่ 2 บ้ำนคลองมอญ      
4 หมู่ 3 บ้ำนบำงปลำกด    
5 หมู่ 4 บ้ำนสำมแพรก    
6 หมู่ 5 บ้ำนวัดใหม ่    
7 หมู่ 6 บ้ำนวัดแหลม    
8 หมู่ 6 บ้ำนสำมเรือน    
9 หมู่ 7  บ้ำนคลองห้ำง      
10 หมู่ 8 บ้ำนสันตสิุข    
11 หมู่ 9 บ้ำนคู่สร้ำง    
12 หมู่ 10 บ้ำนนำเกลือน้อย    
13 หมู่ 11 บ้ำนยำยส ี    

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 ก.3 แบบส ำรวจข้อมูลกลุ่มวิสำหกิจชุมชนที่มีกำรใช้ประโยชน์จำกต้นจำกเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส ำหรับวิเครำะห์และจัดท ำฐำนข้อมูล 

แบบส ำรวจข้อมูลกลุ่มวิสำหกิจชุมชนที่มีกำรใช้ประโยชน์จำกต้นจำก อ ำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปรำกำร 

หากวิสาหกิจชุมชนมีการใช้ประโยชน์จากต้นจากให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง มี และ  
หากวิสาหกิจชุมชนมีการใช้ประโยชน์จากต้นจากให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ไม่มี 

 

ล ำดับ ชื่อวิสำหกิจชุมชน 

กำรน ำไปใช้
ประโยชน์ 

ชื่อผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มี
กำรน ำส่วนของต้นจำกไป

ใช้ประโยชน์ 

ส่วนประกอบของต้นจำกที่น ำมำ
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ 

มี ไม่มี 

 ต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำ     
1 วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์สัตว์น ้าชายฝั่งทะเล     
2 วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพเลี ยงสัตว์น ้าคลองสวน     
3 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกองทราย     
4 วิสาหกิจชุมชนประมงอินทรีย์     
5 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองตาเพ่ิมร่วมใจ     
6 วิสาหกิจชุมชนเลี ยงสัตว์น ้าและแปรรูปบ้านคลองยายหลี     
7 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านขุนสมุทรจีน     
8 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรประมงแหลมสิงห์     
9 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสตรีขนมอบบ้านคลองยายหลี     
10 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีแม่บ้านแหลมสิงห์     
11 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเทศบาลแหลมฟ้าผ่า     
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ล ำดับ ชื่อวิสำหกิจชุมชน 

กำรน ำไปใช้
ประโยชน์ 

ชื่อผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มี
กำรน ำส่วนของต้นจำกไป

ใช้ประโยชน์ 

ส่วนประกอบของต้นจำกที่น ำมำ
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ 

มี ไม่มี 

12 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมพัฒนาอาชีพชุมชนบ้านคลอง
พระราม 

    

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในคลองบำงปลำกด     
13 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคู่สร้างคู่สม     
14 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพวงหรีดประดิษฐ์     
15 วิสาหกิจชุมชนบ้านตอไม้ประดิษฐ์     
16 วิสาหกิจชุมชนค้าขายหมู่ 11     
17 วิสาหกิจชุมชนหมอบางพรพัฒนา     
18 วิสาหกิจชุมชนเรือเดินทะเลจ้าลอง     
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนคลองสวน     

19 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองสวน     
20 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านคลองสวนพัฒนา     
21 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพ่ือส่งเสริมอาชีพ

เกษตรกรบ้านคลองสวน 
    

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำเกลือ     
22 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรนาเกลือพัฒนา     
23 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสตรีบ้านสาขลา     
24 วิสาหกิจชุมชนปูรามเกียรติ์     
25 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านนาเกลือ     
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ล ำดับ ชื่อวิสำหกิจชุมชน 

กำรน ำไปใช้
ประโยชน์ 

ชื่อผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มี
กำรน ำส่วนของต้นจำกไป

ใช้ประโยชน์ 

ส่วนประกอบของต้นจำกที่น ำมำ
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ 

มี ไม่มี 

 เทศบำลต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำ     
26 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพชุมชนบ้านปากคลองแดน     
27 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านรักษ์สุขภาพ     
28 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์บ้านป้อมปราการ     
29 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแหลมฟ้าผ่า     
30 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านไร่พัฒนาพร้อมใจ     
 เทศบำลต ำบลพระสมุทรเจดีย์     

31 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านเจดีย์     
32 วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพชุมชนย่อยคู่สร้าง     
33 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพ     
34 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชุมชนคอนโดวิวพอเพียง     
35 วิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนคลองป้อม     
36 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านคลองป้อม     
37 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดอกเห็ดชุมชนย่อยวัดแค     
38 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านหัตถกรรมท้ารายได้     
39 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านชุมชนย่อยวัดแค     
40 วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองสองพ่ีน้อง     
41 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพชุมชนย่อยวัดโบสถ์     
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ข. แบบประเมินคุณภาพของเครื่องมือ เพ่ือหาค่า IOC 
 ข.1 แบบวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

แบบวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพ 
ของ ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์  

จังหวัดสมุทรปราการ จากความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ค าชี้แจง ขอให้ท่านผู้ เชี่ยวชาญได้กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านที่มีต่อแบบประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระ
สมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยใส่เครื่องหมายถูก ()ลงในช่องความคิดเห็นของ
ท่านพร้อมเขียนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการน าไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป 

 

ด้านที่ 1 การประเมินความสามารถในการท างานของระบบท่ีพัฒนาขึ้น(Function Test) 

รายการข้อความคิดเห็น 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ เหมาะสม 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

1. ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมลู
พื้นฐานเกี่ยวกับต้นจาก (พื้นที่เพาะปลูก วิธีการปลูก 
การแนะน าส่วนต่าง ๆ และวิธีการเก็บผลผลิต) 

    

2. ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมลูการใช้
ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก (ผล น้ าหวาน 
ใบ ทาง พอน ดอก ล าต้น และราก) 

    

3. ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมลู
ข่าวสาร ความรู้ทั่วไปเกีย่วกับต้นจาก 

    

4. ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมลู
รายงานวิจัยที่เกี่ยวกับต้นจาก 

    

5. ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมลู
กระดานข่าว มมุชุมชนสารพันความรู้เกี่ยวกับต้นจาก 

    

6. ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมลูการ
ขายผลติภณัฑ์จากต้นจาก 

    

7. ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมลูการ
สั่งซื้อผลติภณัฑ์จากต้นจาก 

    

8. ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมลู
พื้นฐานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลพืน้ท่ี ข้อมูลหลัก(ค า
น าหน้านาม สถานะผู้ใช้ ข้อมูลพนกังาน และข้อมูล
วีดีโอ) 

    

9. ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมลูผู้ใช้ 
การมอบสิทธ์ิจดัการผู้ใช้ระบบ และการอนุมัติข้อมูล
การใช้ประโยชน์ (หมายถึง การอนุมัติข้อมูลทีร่ะดับ
ผู้ใช้สมาชิกเพิ่มเข้าสู่ระบบ)  
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ด้านที่ 2 การประเมินด้านการใช้งานของระบบ (Usability Test) 

รายการข้อความคิดเห็น 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ เหมาะสม 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

1. ความง่ายในการใช้งานระบบ     
2. ความเหมาะสมของรูปแบบ และขนาดตัวอักษร     
3. ความเหมาะสมของสตีัวอักษร     
4. ความเหมาะสมของสีพื้นหลัง     
5. ความเหมาะสมของการใช้รูปภาพประกอบ     
6. ความเหมาะสมของภาพวดีีโอประกอบ     
7. ความเหมาะสมของการใช้สญัลกัษณ์สื่อความหมาย     
8. ความเหมาะสมของต าแหน่งการจัดวางเนื้อหา 
ภาพประกอบ และวีดีโอประกอบ 

    

9. ความเหมาะสมของปรมิาณเนื้อหาที่น าเสนอ     
10. ความชัดเจนชัดเจน และครบถ้วนของเนื้อหา      
11. ความถูกต้อง และน่าเชื่อถือของเนื้อหา     
12. ค าศัพท์ที่ใช้ ผู้ใช้มีความคุ้นเคยและสามารถ
ปฏิบัติตามได้โดยง่าย 

    

13. ความเป็นมาตรฐานเดยีวกันในการออกแบบ     
14. ความเหมาะสมของส่วนปฏิสมัพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้     
15. ความยืดหยุ่น และประโยชน์ของระบบ ท าให้ผู้ใช้
สามารถจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ 
ของต้นจากได้ (เป็นผู้ให้ข้อมูล หรอื เป็นผู้ขาย) 

    

 
ด้านที่ 3 การประเมินด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ (Result Test) 

รายการข้อความคิดเห็น 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ เหมาะสม 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

1. ความถูกต้องของผลลัพธ์การจดัการข้อมลูพื้นฐาน
เกี่ยวกับต้นจาก (ข้อมูลพื้นท่ีเพราะปลูก วิธีการปลูก 
การแนะน าส่วนต่าง ๆ และวิธีการเก็บผลผลิต) 

    

2. ความถูกต้องของผลลัพธ์การจดัการข้อมลูการใช้
ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก (ผล น้ าหวาน 
ใบ ทาง พอน ดอก ล าต้น และราก) 

    

3. ความถูกต้องของผลลัพธ์การจดัการข้อมลูข่าวสาร 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับต้นจากได ้

    

4. ความถูกต้องของผลลัพธ์การจดัการข้อมลูรายงาน
วิจัยที่เกี่ยวกับต้นจาก 
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รายการข้อความคิดเห็น 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ เหมาะสม 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

5. ความถูกต้องของผลลัพธ์การจดัการข้อมลูกระดาน
ข่าว มุมชุมชนสารพันความรู้เกี่ยวกับต้นจาก 

    

6. ความถูกต้องของผลลัพธ์การจดัการข้อมลูการขาย
ผลิตภณัฑ์จากต้นจาก 

    

7. ความถูกต้องของผลลัพธ์การจดัการข้อมลูการ
สั่งซื้อผลติภณัฑ์จากต้นจาก 

    

8. ความถูกต้องของผลลัพธ์การจดัการข้อมลูพื้นฐานท่ี
เกี่ยวข้อง (ข้อมูลพื้นที่ ข้อมูลหลัก และข้อมูลวดีีโอ) 

    

9. ความถูกต้องของผลลัพธ์การจดัการข้อมลูผู้ใช้ การ
มอบสิทธิ์จัดการผู้ใช้ระบบ และการอนุมัติข้อมลูการ
ใช้ประโยชน์ได ้

    

 
ด้านที่ 4 การประเมินด้านความปลอดภัยของระบบ (Security Test) 

รายการข้อความคิดเห็น 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ เหมาะสม 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

1. ความสามารถในการเข้าใช้งานตามสิทธ์ิของผู้ใช้     
2. ความเหมาะสมในการก าหนดรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหสัผา่น (Password)  

    

3. ความถูกต้องในการตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบ     
4. การแจ้งเตือนเมื่อพบข้อผดิพลาดในการใช้งาน
ระบบ 

    

 
ด้านที่ 5 คู่มือการใช้งานระบบ (Documentation) 

รายการข้อความคิดเห็น 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ เหมาะสม 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

1. ความชัดเจนและความง่ายในการอธิบายของ
คู่มือการตดิตั้งระบบ 

    

2. ความชัดเจนและความง่ายในการอธิบายของ
คู่มือการใช้งานระบบ 

    

 
ลงชื่อ.................................................................  

(...........................................................) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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 ข.2 แบบวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผู้ใชร้ะบบ 

แบบวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ 
จากการใช้งาน ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์  

จังหวัดสมุทรปราการ จากความคิดเห็นของผู้ใช้งาน 
 

ค าชี้แจง ขอให้ท่านผู้เชี่ยวชาญได้กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านที่มีต่อแบบประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้งาน ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระ
สมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยใส่เครื่องหมายถูก () ลงในช่องความคิดเห็นของ
ท่านพร้อมเขียนข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการน าไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป 

 

ด้านที่ 1 ด้านความสามารถในการท างานตามระบบของผู้ใช ้

รายการข้อความคิดเห็น 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ เหมาะสม 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

1. ความสามารถในการจดัการข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
ต้นจาก (พื้นที่เพาะปลูก วิธีการปลูก การแนะน าส่วน
ต่าง ๆ และวิธีการเก็บผลผลิต) 

    

2. ความสามารถในการจดัการข้อมูลการใช้ประโยชน์
จากส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก (ผล น้ าหวาน ใบ ทาง 
พอน ดอก ล าต้น และราก) 

    

3. ความสามารถในการจดัการข้อมูลข่าวสาร ความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับต้นจาก 

    

4. ความสามารถในการจดัการข้อมูลรายงานวิจัยที่
เกี่ยวกับต้นจาก 

    

5. ความสามารถในการจดัการข้อมูลกระดานข่าว มมุ
ชุมชนสารพันความรู้เกี่ยวกับต้นจาก 

    

6. ความสามารถในการจดัการข้อมูลการขาย
ผลิตภณัฑ์จากต้นจาก 

    

7. ความสามารถในการจดัการข้อมูลการสั่งซื้อ
ผลิตภณัฑ์จากต้นจาก 

    

8. ความสามารถในการจดัการข้อมูลพื้นฐานท่ี
เกี่ยวข้องได้ ได้แก่ พื้นที่ ข้อมูลหลกั(ค าน าหน้านาม 
สถานะผู้ใช้ ข้อมูลพนักงาน) และข้อมูลวีดีโอ 

    

9. ความสามารถในการจดัการข้อมูลผู้ใช้ การมอบ
สิทธ์ิจัดการผู้ใช้ระบบ และการอนุมัติข้อมูลการใช้
ประโยชนไ์ด ้
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ด้านที่ 2 การประเมินด้านการออกแบบการท างานของระบบ 

รายการข้อความคิดเห็น 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ เหมาะสม 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

1. ความเหมาะสมของชนิด และขนาดตัวอักษร     
2. ความเหมาะสมของสตีัวอักษร     
3. ความเหมาะสมของสีพื้นหลัง     
4. ความเหมาะสมของการใช้รูปภาพประกอบ     
5. ความเหมาะสมของภาพวดีีโอประกอบ     
6. ความเหมาะสมของการใช้สญัลกัษณ์สื่อความหมาย     
7. ความเหมาะสมของต าแหน่งการจัดวางเนื้อหา 
ภาพประกอบ และวีดีโอประกอบ 

    

8. ความเหมาะสมของปรมิาณเนื้อหาที่น าเสนอ     
9. ความชัดเจน และครบถ้วนของเนื้อหา      
10. ความถูกต้อง และน่าเชื่อถือของเนื้อหา     

 
ด้านที่ 3 ด้านความพึงพอใจในการใช้งานระบบ 

รายการข้อความคิดเห็น 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ เหมาะสม 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

1. ความง่ายในการใช้งานระบบ     
2. ระบบมีการใช้ค าศัพท์ที่ผู้ใช้มีความคุ้นเคยสามารถ
ปฏิบัติตามได้โดยง่าย 

    

3. ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบ     
4. ความเหมาะสมของส่วนปฏิสมัพันธโ์ต้ตอบกับผู้ใช้     
5. ความเหมาะสมของขั้นตอนการท างานของระบบ     
6. ความครบถ้วนสมบูรณ์ในการท างานของระบบ     
7. ความยืดหยุ่น และสะดวกในการใช้งานระบบ      
8. ความน่าเชื่อถือ และความถูกตอ้งของระบบ     
9. ความสามารถในการจดัการข้อมูลการใช้ประโยชน์
จากส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก (ทั้งเปน็ผู้ให้ข้อมูล หรือ 
เป็นผู้ขาย) 

    

10. ประโยชน์ที่ไดร้ับจากการใช้งานระบบ      
 

ลงชื่อ.................................................................  
(...........................................................) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ค. แบบประเมินคุณภาพระบบ 
 ค.1 แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 

แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 
ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์  

จังหวัดสมุทรปราการ 
 

ค าชี้แจง 
 แบบประเมินชุดนี้ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ที่พัฒนาขึ้น โดยจะ
น าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เพ่ือหาประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งแบ่งการประเมินประสิทธิภาพ
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ประเมินแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2  ความคิดเห็นของผู้ประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น ซึ่งประกอบด้วย
ส่วนของค าถามและมาตราส่วนประมาณค่า จ านวน 5 ช่อง โดยท าเครื่องหมายถูก (✓) ลงในช่องทาง
ด้านขวามือที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน โดยก าหนดค่าความหมายดังนี้ 
 5 หมายถึง  ระบบที่พัฒนามีประสิทธิภาพมากที่สุด  
 4 หมายถึง  ระบบที่พัฒนามีประสิทธิภาพมาก 
 3 หมายถึง  ระบบที่พัฒนามีประสิทธิภาพปานกลาง 
 2 หมายถึง  ระบบที่พัฒนามีประสิทธิภาพน้อย 
 1 หมายถึง  ระบบที่พัฒนามีประสิทธิภาพน้อยมาก 
 
ตัวอย่างการประเมิน 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

1. ระบบสามารถจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์ต้นจากได้ ✓     
 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ประเมินแบบสอบถาม 
 
ข้อมูลส่วนตัวของผู้ประเมิน 
 

1. ชื่อ – นามสกุล 
  
 

2. ต าแหน่งของท่าน 
  
 

3. สถานที่ท างาน 
  
 

4. คุณวุฒิของท่าน 
  ต่ ากว่าปริญญาตรี    ปริญญาตรี 
  ปริญญาโท     ปริญญาเอก 

 
5. อายุ 

  ต่ ากว่า 30 ปี     31 –40 ปี 
  41 – 50 ปี     51 ปีขึ้นไป 

 

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นของผู้ประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น 

1. การประเมินด้านความสามารถในการท างานตามระบบของผู้ใช้งาน (Function Test) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

1. ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูลพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับต้นจาก (พ้ืนที่เพาะปลูก วิธีการปลูก การแนะน า
ส่วนต่าง ๆ และวิธีการเก็บผลผลิต) 

     

2. ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูลการใช้
ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก (ผล น้ าหวาน ใบ 
ทาง พอน ดอก ล าต้น และราก) 

     

3. ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูลข่าวสาร 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับต้นจาก 
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

4. ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูลรายงานวิจัย
ที่เก่ียวกับต้นจาก 

     

5. ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูลกระดานข่าว 
มุมชุมชนสารพันความรู้เกี่ยวกับต้นจาก 

     

6. ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูลการขาย
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก 

     

7. ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูลการสั่งซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก 

     

8. ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูลพ้ืนฐานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลพื้นที่ ข้อมูลหลัก(ค าน าหน้านาม 
สถานะผู้ใช้ ข้อมูลพนักงาน และข้อมูลวิดีโอ) 

     

9. ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูลผู้ใช้ การ
มอบสิทธิ์จัดการผู้ใช้ระบบ และการอนุมัติข้อมูลการใช้
ประโยชน์ (หมายถึง การอนุมัติข้อมูลที่ระดับผู้ใช้สมาชิก
เพ่ิมเข้าสู่ระบบ) 

     

 
2. การประเมินด้านการใช้งานของระบบ (Usability Test) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

1. ความง่ายในการใช้งานระบบ      
2. ความเหมาะสมของรูปแบบ และขนาดตัวอักษร      
3. ความเหมาะสมของสีตัวอักษร      
4. ความเหมาะสมของสีพ้ืนหลัง      
5. ความเหมาะสมของการใช้รูปภาพประกอบ      
6. ความเหมาะสมของภาพวิดีโอประกอบ      
7. ความเหมาะสมของการใช้สัญลักษณ์สื่อความหมาย      
8. ความเหมาะสมของต าแหน่งการจัดวางเนื้อหา 
ภาพประกอบ และวิดีโอประกอบ 

     

9. ความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหาที่น าเสนอ      
10. ความชัดเจนชัดเจน และครบถ้วนของเนื้อหา       
11. ความถูกต้อง และน่าเชื่อถือของเนื้อหา      
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

12. ค าศัพท์ที่ใช้ ผู้ใช้มีความคุ้นเคยและสามารถปฏิบัติตาม
ได้โดยง่าย 

     

13. ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบ      
14. ความเหมาะสมของส่วนปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้      
15. ความยืดหยุ่น และประโยชน์ของระบบ ท าให้ผู้ใช้
สามารถจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของ
ต้นจากได้ (เป็นผู้ให้ข้อมูล หรือ เป็นผู้ขาย) 

     

 
3. การประเมินด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ (Result Test) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

1. ความถูกต้องของผลลัพธ์การจัดการข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับต้นจาก (ข้อมูลพื้นที่เพราะปลูก วิธีการปลูก การ
แนะน าส่วนต่าง ๆ และวิธีการเก็บผลผลิต) 

     

2. ความถูกต้องของผลลัพธ์การจัดการข้อมูลการใช้
ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก (ผล น้ าหวาน ใบ 
ทาง พอน ดอก ล าต้น และราก) 

     

3. ความถูกต้องของผลลัพธ์การจัดการข้อมูลข่าวสาร 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับต้นจากได้ 

     

4. ความถูกต้องของผลลัพธ์การจัดการข้อมูลรายงานวิจัยที่
เกี่ยวกับต้นจาก 

     

5. ความถูกต้องของผลลัพธ์การจัดการข้อมูลกระดานข่าว 
มุมชุมชนสารพันความรู้เกี่ยวกับต้นจาก 

     

6. ความถูกต้องของผลลัพธ์การจัดการข้อมูลการขาย
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก 

     

7. ความถูกต้องของผลลัพธ์การจัดการข้อมูลการสั่งซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก 

     

8. ความถูกต้องของผลลัพธ์การจัดการข้อมูลพื้นฐานที่
เกี่ยวข้อง (ข้อมูลพื้นที่ ข้อมูลหลัก และข้อมูลวิดีโอ) 

     

9. ความถูกต้องของผลลัพธ์การจัดการข้อมูลผู้ใช้ การมอบ
สิทธิ์จัดการผู้ใช้ระบบ และการอนุมัติข้อมูลการใช้ประโยชน์
ได้ 
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4. การประเมินด้านความปลอดภัยของระบบ (Security Test) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

1. ความสามารถในการเข้าใช้งานตามสิทธิ์ของผู้ใช้      
2. ความเหมาะสมในการก าหนดรหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่าน (Password)  

     

3. ความถูกต้องในการตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบ      
4. การแจ้งเตือนเมื่อพบข้อผิดพลาดในการใช้งานระบบ      
 
5. คู่มือการใช้งานระบบ (Documentation) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

1. ความชัดเจนและความง่ายในการอธิบายของคู่มือการ
ติดตั้งระบบ 

     

2. ความชัดเจนและความง่ายในการอธิบายของคู่มือการใช้
งานระบบ 

     

 
ตอนที่ 3 โปรดแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ในการพัฒนา และปรับปรุงระบบ 
 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ด้านที่ 1 การประเมินความสามารถในการท างานตามระบบของ
ผู้ใช้งาน (Function Test) 
............................................................................................................................. .................................. 
................................................................................................ ............................................................... 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ด้านที่ 2 การประเมินด้านการใช้งานของโปรแกรม (Usability Test) 
.......................................................................................................... ......................................................
............................................................................................................................. ................................. 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ด้านที่ 3 การประเมินด้านผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม (Result Test) 
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ด้านที่ 4 การประเมินด้านความปลอดภัย (Security Test) 
................................................................................................................................................ ............... 
................................................................................................................... ............................................ 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ด้านที่ 5 คู่มือการใช้งานและการติดตั้งระบบ (Documentation and 
Installation) 
............................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
 

ปัญหาที่เกิดขึ้น ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ขอขอบคุณท่ีกรุณาสละเวลาในการประเมินระบบครั้งนี้ 
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ค.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใชร้ะบบ 

แบบประเมินความพึงพอใจส าหรับผู้ใช้ 
ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์  

จังหวัดสมุทรปราการ 
 

ค าชี้แจง 
 แบบประเมินชุดนี้ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ที่พัฒนาขึ้น โดยจะ
น าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เพ่ือหาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ซึ่งแบ่งการประเมินความพึงพอใจ 
ออกเปน็ 3 ตอน ดังนี้ 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ประเมินแบบสอบถาม 
ตอนที่  2  ความคิดเห็นของผู้ประเมินเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ ใช้ระบบที่ พัฒนาขึ้น ซึ่ง
ประกอบด้วยส่วนของค าถามและมาตราส่วนประมาณค่า จ านวน 5 ช่อง โดยท าเครื่องหมายถูก (✓) 
ลงในช่องทางด้านขวามือที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน โดยก าหนดค่าความหมายดังนี้ 
 5 หมายถึง  ท่านมีความพึงพอใจในการใช้ระบบมากท่ีสุด  
 4 หมายถึง  ท่านมีความพึงพอใจในการใช้ระบบมาก 
 3 หมายถึง  ท่านมีความพึงพอใจในการใช้ระบบปานกลาง 
 2 หมายถึง  ท่านมีความพึงพอใจในการใช้ระบบน้อย 
 1 หมายถึง  ท่านมีความพึงพอใจในการใช้ระบบน้อยที่สุด 
 
ตัวอย่างการประเมิน 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

1. ระบบสามารถจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์ต้นจากได้ ✓     
 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ประเมินแบบสอบถาม 
 
ข้อมูลส่วนตัวของผู้ประเมิน 
 

1. ชื่อ – นามสกุล 
  
 

2. คุณวุฒิของท่าน 
  ต่ ากว่าปริญญาตรี    ปริญญาตรี 
  ปริญญาโท     ปริญญาเอก 

 
3. อายุ 

  ต่ ากว่า 30 ปี     31 –40 ปี 
  41 – 50 ปี     51 ปีขึ้นไป 

 

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นของผู้ประเมินเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบที่พัฒนาขึ้น 

1. การประเมินด้านความสามารถในการท างานตามระบบของผู้ใช้งาน  

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

1. ความสามารถในการจัดการข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับต้น
จาก (พ้ืนที่เพาะปลูก วิธีการปลูก การแนะน าส่วนต่าง ๆ 
และวิธีการเก็บผลผลิต) 

     

2. ความสามารถในการจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จาก
ส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก (ผล น้ าหวาน ใบ ทาง พอน ดอก 
ล าต้น และราก) 

     

3. ความสามารถในการจัดการข้อมูลข่าวสาร ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับต้นจาก 

     

4. ความสามารถในการจัดการข้อมูลรายงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
ต้นจาก 

     

5. ความสามารถในการจัดการข้อมูลกระดานข่าว มุมชุมชน
สารพันความรู้เกี่ยวกับต้นจาก 

     

6. ความสามารถในการจัดการข้อมูลการขายผลิตภัณฑ์จาก
ต้นจาก 
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

7. ความสามารถในการจัดการข้อมูลการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
จากต้นจาก 

     

8. ความสามารถในการจัดการข้อมูลพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องได้ 
ได้แก่ พ้ืนที่ ข้อมูลหลัก(ค าน าหน้านาม สถานะผู้ใช้ ข้อมูล
พนักงาน) และข้อมูลวิดีโอ 

     

9. ความสามารถในการจัดการข้อมูลผู้ใช้ การมอบสิทธิ์
จัดการผู้ใช้ระบบ และการอนุมัติข้อมูลการใช้ประโยชน์ได้ 

     

 
2. การประเมินด้านการออกแบบการท างานของระบบ 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

1. ความเหมาะสมของชนิด และขนาดตัวอักษร      
2. ความเหมาะสมของสีตัวอักษร      
3. ความเหมาะสมของสีพ้ืนหลัง      
4. ความเหมาะสมของการใช้รูปภาพประกอบ      
5. ความเหมาะสมของภาพวิดีโอประกอบ      
6. ความเหมาะสมของการใช้สัญลักษณ์สื่อความหมาย      
7. ความเหมาะสมของต าแหน่งการจัดวางเนื้อหา 
ภาพประกอบ และวิดีโอประกอบ 

     

8. ความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหาที่น าเสนอ      
9. ความชัดเจน และครบถ้วนของเนื้อหา       
10. ความถูกต้อง และน่าเชื่อถือของเนื้อหา      
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3. การประเมินด้านความพึงพอใจในการใช้งานระบบ 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

1. ความง่ายในการใช้งานระบบ      
2. ระบบมีการใช้ค าศัพท์ที่ผู้ใช้มีความคุ้นเคยสามารถปฏิบัติ
ตามได้โดยง่าย 

     

3. ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบ      
4. ความเหมาะสมของส่วนปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้      
5. ความเหมาะสมของขั้นตอนการท างานของระบบ      
6. ความครบถ้วนสมบูรณ์ในการท างานของระบบ      
7. ความยืดหยุ่น และสะดวกในการใช้งานระบบ       
8. ความน่าเชื่อถือของระบบ      
9. ความน่าสนใจของระบบ      
10. ความสามารถในการจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จาก
ส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก (ท้ังเป็นผู้ให้ข้อมูล หรือ เป็นผู้ขาย) 

     

11. ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานระบบ       
 
ตอนที่ 3 โปรดแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ในการพัฒนา และปรับปรุงระบบ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขอขอบคุณท่ีกรุณาสละเวลาในการประเมินระบบครั้งนี้ 
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ง. ผลการวิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
ง.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพของระบบระบบบริหารจัดการ

ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จากความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ ปรากฏตามตารางท่ี ง.1 ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี ง.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

ด้วยค่า IOC 
 

รายการข้อความคิดเห็น 
ประมาณค่าความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
ความสามารถในการท างานของระบบ        
1. ความสามารถของระบบในการจัดการ
ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับต้นจาก (พ้ืนที่เพาะปลูก 
วิธีการปลูก การแนะน าส่วนต่าง ๆ และวิธีการ
เก็บผลผลิต) 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. ความสามารถของระบบในการจัดการ
ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของต้น
จาก (ผล น้ าหวาน ใบ ทาง พอน ดอก ล าต้น 
และราก) 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช้ได้ 

3. ความสามารถของระบบในการจัดการ
ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับต้นจาก 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. ความสามารถของระบบในการจัดการ
ข้อมูลรายงานวิจัยที่เกี่ยวกับต้นจาก 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5. ความสามารถของระบบในการจัดการ
ข้อมูลกระดานข่าว มุมชุมชนสารพันความรู้
เกี่ยวกับต้นจาก 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

6. ความสามารถของระบบในการจัดการ
ข้อมูลการขายผลิตภัณฑ์จากต้นจาก 

+1 +1 +1 -1 +1 0.60 ใช้ได้ 

7. ความสามารถของระบบในการจัดการ
ข้อมูลการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากต้นจาก 

+1 +1 +1 -1 +1 0.60 ใช้ได้ 

8. ความสามารถของระบบในการจัดการ
ข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลพื้นที่ 
ข้อมูลหลัก(ค าน าหน้านาม สถานะผู้ใช้ ข้อมูล
พนักงาน) และข้อมูลวีดีโอ) 

+1 0 0 +1 +1 0.60 ใช้ได้ 
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รายการข้อความคิดเห็น 
ประมาณค่าความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 
ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
ความสามารถในการท างานของระบบ  (ต่อ)       
9. ความสามารถของระบบในการจัดการ
ข้อมูลผู้ใช้ การมอบสิทธิ์จัดการผู้ใช้ระบบ และ
การอนุมัติข้อมูลการใช้ประโยชน์ (หมายถึง 
การอนุมัติข้อมูลที่ระดับผู้ใช้สมาชิกเพ่ิมเข้าสู่
ระบบ)  

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช้ได้ 

ด้านการใช้งานของระบบ        
1. ความง่ายในการใช้งานระบบ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2. ความเหมาะสมของรูปแบบ และขนาด
ตัวอักษร 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช้ได้ 

3. ความเหมาะสมของสีตัวอักษร +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
4. ความเหมาะสมของสีพ้ืนหลัง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
5. ความเหมาะสมของการใช้รูปภาพประกอบ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
6. ความเหมาะสมของภาพวีดีโอประกอบ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
7. ความเหมาะสมของการใช้สัญลักษณ์สื่อ
ความหมาย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

8. ความเหมาะสมของต าแหน่งการจัดวาง
เนื้อหา ภาพประกอบ และวีดีโอประกอบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

9. ความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหาที่
น าเสนอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

10. ความชัดเจนชัดเจน และครบถ้วนของ
เนื้อหา  

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

11. ความถูกต้อง และน่าเชื่อถือของเนื้อหา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
12. ค าศัพท์ที่ใช้ ผู้ใช้มีความคุ้นเคยและ
สามารถปฏิบัติตามได้โดยง่าย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

13. ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการ
ออกแบบ 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช้ได้ 

14. ความเหมาะสมของส่วนปฏิสัมพันธ์
โต้ตอบกับผู้ใช้ 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช้ได้ 

15. ความยืดหยุ่น และประโยชน์ของระบบ 
ท าให้ผู้ใช้สามารถจัดการข้อมูลการใช้
ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของต้นจากได้ (เป็น
ผู้ให้ข้อมูล หรือ เป็นผู้ขาย) 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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รายการข้อความคิดเห็น 
ประมาณค่าความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 
ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
ด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ        
1. ความถูกต้องของผลลัพธ์การจัดการข้อมูล
พ้ืนฐานเกี่ยวกับต้นจาก (ข้อมูลพื้นที่เพราะ
ปลูก วิธีการปลูก การแนะน าส่วนต่าง ๆ และ
วิธีการเก็บผลผลิต) 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. ความถูกต้องของผลลัพธ์การจัดการข้อมูล
การใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก 
(ผล น้ าหวาน ใบ ทาง พอน ดอก ล าต้น และ
ราก) 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. ความถูกต้องของผลลัพธ์การจัดการข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับต้นจากได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. ความถูกต้องของผลลัพธ์การจัดการข้อมูล
รายงานวิจัยที่เกี่ยวกับต้นจาก 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5. ความถูกต้องของผลลัพธ์การจัดการข้อมูล
กระดานข่าว มุมชุมชนสารพันความรู้เกี่ยวกับ
ต้นจาก 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

6. ความถูกต้องของผลลัพธ์การจัดการข้อมูล
การขายผลิตภัณฑ์จากต้นจาก 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 ใช้ได้ 

7. ความถูกต้องของผลลัพธ์การจัดการข้อมูล
การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากต้นจาก 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 ใช้ได้ 

8. ความถูกต้องของผลลัพธ์การจัดการข้อมูล
พ้ืนฐานที่เก่ียวข้อง (ข้อมูลพื้นที่ ข้อมูลหลัก 
และข้อมูลวีดีโอ) 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 ใช้ได้ 

9. ความถูกต้องของผลลัพธ์การจัดการข้อมูล
ผู้ใช้ การมอบสิทธิ์จัดการผู้ใช้ระบบ และการ
อนุมัติข้อมูลการใช้ประโยชน์ได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

ด้านความปลอดภัยของระบบ        

1. ความสามารถในการเข้าใช้งานตามสิทธิ์ของ
ผู้ใช้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. ความเหมาะสมในการก าหนดรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่าน (Password)  

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. ความถูกต้องในการตรวจสอบการเข้าใช้
งานระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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รายการข้อความคิดเห็น 
ประมาณค่าความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 
ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
ด้านความปลอดภัยของระบบ (ต่อ)       

4. การแจ้งเตือนเมื่อพบข้อผิดพลาดในการใช้
งานระบบ 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช้ได้ 

ด้านคู่มือการใช้งานระบบ        
1. ความชัดเจนและความง่ายในการอธิบาย
ของคู่มือการติดตั้งระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. ความชัดเจนและความง่ายในการอธิบาย
ของคู่มือการใช้งานระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

 
 จากตารางที่ ง.1 พบว่า ข้อค าถามมีทั้งหมด 39 ข้อ ผลการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 
5 ท่าน สรุปผลการประเมินความสอดคล้องด้วยค่า IOC มีค่าระหว่าง 0.60 ถึง 1 ซึ่งผู้เชี่ยวชาญมี
ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงข้อค าถามเล็กน้อยและนักวิจัยได้ด าเนินการปรับปรุงข้อค าถามตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จากผลการประเมินจึงสรุปได้ ว่าแบบประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบมีคุณภาพ และสามารถน าไปใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบได้ดี 
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ง.2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
บริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 
จากความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ปรากฏตามตารางท่ี ง.2 ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี ง.2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ        

ของระบบ ด้วยค่า IOC 
 

รายการข้อความคิดเห็น 
ประมาณค่าความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 
ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

ด้านความสามารถในการท างานตามระบบของผู้ใช้       
1. ความสามารถในการจัดการข้อมูลพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับต้นจาก (พ้ืนที่เพาะปลูก วิธีการปลูก 
การแนะน าส่วนต่าง ๆ และวิธีการเก็บผลผลิต) 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. ความสามารถในการจัดการข้อมูลการใช้
ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก (ผล 
น้ าหวาน ใบ ทาง พอน ดอก ล าต้น และราก) 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. ความสามารถในการจัดการข้อมูลข่าวสาร 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับต้นจาก 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. ความสามารถในการจัดการข้อมูลรายงาน
วิจัยที่เกี่ยวกับต้นจาก 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5. ความสามารถในการจัดการข้อมูลกระดาน
ข่าว มุมชุมชนสารพันความรู้เกี่ยวกับต้นจาก 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

6. ความสามารถในการจัดการข้อมูลการขาย
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 ใช้ได้ 

7. ความสามารถในการจัดการข้อมูลการสั่งซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 ใช้ได้ 

8. ความสามารถในการจัดการข้อมูลพ้ืนฐานที่
เกี่ยวข้องได้ ได้แก่ พ้ืนที่ ข้อมูลหลัก(ค า
น าหน้านาม สถานะผู้ใช้ ข้อมูลพนักงาน) และ
ข้อมูลวีดีโอ 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 ใช้ได้ 

9. ความสามารถในการจัดการข้อมูลผู้ใช้ การ
มอบสิทธิ์จัดการผู้ใช้ระบบ และการอนุมัติ
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ได้ 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช้ได้ 
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รายการข้อความคิดเห็น 
ประมาณค่าความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 
ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

ด้านการออกแบบการท างานของระบบ       
1. ความเหมาะสมของชนิด และขนาด
ตัวอักษร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. ความเหมาะสมของสีตัวอักษร +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
3. ความเหมาะสมของสีพ้ืนหลัง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
4. ความเหมาะสมของการใช้รูปภาพประกอบ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
5. ความเหมาะสมของภาพวีดีโอประกอบ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
6. ความเหมาะสมของการใช้สัญลักษณ์สื่อ
ความหมาย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

7. ความเหมาะสมของต าแหน่งการจัดวาง
เนื้อหา ภาพประกอบ และวีดีโอประกอบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

8. ความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหาที่
น าเสนอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

9. ความชัดเจน และครบถ้วนของเนื้อหา  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
10. ความถูกต้อง และน่าเชื่อถือของเนื้อหา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
ด้านความพึงพอใจในการใช้งานระบบ       
1. ความง่ายในการใช้งานระบบ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2. ระบบมีการใช้ค าศัพท์ที่ผู้ใช้มีความคุ้นเคย
สามารถปฏิบัติตามได้โดยง่าย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการ
ออกแบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. ความเหมาะสมของส่วนปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ
กับผู้ใช้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5. ความเหมาะสมของขั้นตอนการท างานของ
ระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

6. ความครบถ้วนสมบูรณ์ในการท างานของ
ระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

7. ความยืดหยุ่น และสะดวกในการใช้งาน
ระบบ  

+1 +1 0 +1 +1 0.80 ใช้ได้ 

8. ความน่าเชื่อถือของระบบ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
9. ความน่าสนใจของระบบ -1 +1 -1 0 +1 0.00 ใช้ไม่ได้ 
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รายการข้อความคิดเห็น 
ประมาณค่าความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 
ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

ด้านความพึงพอใจในการใช้งานระบบ (ต่อ)       
10. ความสามารถในการจัดการข้อมูลการใช้
ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก (ทั้งเป็น
ผู้ให้ข้อมูล หรือ เป็นผู้ขาย) 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

11. ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานระบบ  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
 
 จากตารางที่ ง.2 พบว่า ข้อค าถามมีทั้งหมด 30 ข้อ ผลการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 
5 ท่าน สรุปผลการประเมินความสอดคล้องด้วยค่า IOC มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 มีข้อค าถามที่ใช้ได้ 
จ านวน 29 ข้อ และใช้ไม่ได้ จ านวน 1 ข้อ ส าหรับข้อค าถามที่ใช้ไม่ได้นักวิจัยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
หากตัดทิ้งจะไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของการวิจัยจึงได้ด าเนินการตัดค าถามข้อนั้นทิ้ง รวมถึง
ผู้เชี่ยวชาญมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงข้อค าถามเล็กน้อยและนักวิจัยได้ด าเนินการปรับปรุงข้อค าถาม
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จากผลการประเมินจึงสรุปได้ว่าแบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบมีคุณภาพ และสามารถน าไปใช้ในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบได้ดี 
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