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บทท่ี 3 

ขอบเขตและวิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่องระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก มีขอบเขตของการวิจัย 
และวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
ขอบเขตของการวิจัยเรื่อง ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระ

สมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย ขอบเขตของประชากร พ้ืนที่วิจัย ข้อมูลที่ศึกษา 
วิธีการน าเสนอข้อมูล วิธีการพัฒนาระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ และการบริหารจัดการ
ข้อมลู สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 

1. ประชำกร / กลุ่มตัวอย่ำง ในการวิจัยเรื่อง ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้น
จาก มปีระชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 

 1.1 ประชากร คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ   
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ดังนี้ 

1.2.1 ผู้น าหรือตัวแทนชุมชน และหัวหน้ากลุ่มหรือตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน 
30 คน ที่ใช้ศึกษาความต้องการข้อมูลของระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก เพ่ือ
เป็นแนวทางในการจัดท าฐานข้อมูล และศึกษาแนวทางการก าหนดรูปแบบการน าเสนอข้อมูลของ
ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบในส่วน
องค์ประกอบของระบบ ได้แก่ ส่วนการท างานที่เกี่ยวข้องกับระบบ ส่วนข้อมูลเข้าสู่ระบบ ส่วนการ
ประมวลผลข้อมูล ส่วนออกรายงาน และส่วนประสานงานกับผู้ใช้ โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)  

1.2.2 ผู้น าหรือตัวแทนชุมชน และหัวหน้ากลุ่มหรือตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน 
81 คน ส าหรับการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้น
จากที่พัฒนาขึ้น โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

2. พื้นที่วิจัย ผู้วิจัยท าการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยในพ้ืนที่อ าเภอพระสมุทร
เจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ทีม่ีพ้ืนที่ 120.378 ตารางกิโลเมตร  

3. ข้อมูลที่ศึกษำ ประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนที่เพาะปลูกต้นจาก วิธีการปลูกต้นจาก รายละเอียด
ส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก วิธีการเก็บผลผลิต ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก ข่าวสารเกี่ยวกับต้นจาก 
และความรู้ทั่วไปเก่ียวกับต้นจาก 

4. วิธีกำรน ำเสนอ ผู้วิจัยท าการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากที่มี
การน าเสนอข้อมูลด้วย ข้อความ เสียง รูปภาพ และภาพเคลื่อนไหวหรือภาพวิดีโอ  

5. กำรพัฒนำระบบ ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก 
นักวิจัยด าเนินการพัฒนาตามวัฏจักรการพัฒนาระบบ (SDLC) ที่ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ 
การศึกษาและรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การสร้างและพัฒนาระบบ การสร้าง
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เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพระบบ การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ การวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ และ การจัดท าคู่มือใช้งาน 

6. เครื่องมือที่ใช้ในกำรพัฒนำระบบ ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์
จากต้นจากมีเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ดังนี้ 

 6.1 โปรแกรมฐานข้อมูล คือ Adminer  
6.2 เว็บเซิร์ฟเวอร์ คือ Nginx  
6.3 ระบบฐานข้อมูล คือ MariaDB  
6.4 ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนา  คือ PHP, HTML5, JavaScript, Bootstrap, 

Jquery และ Ajax 
7. กำรบริหำรจัดกำรข้อมูล ระบบที่พัฒนาต้องมีความสามารถในการท างานส าหรับการบริหาร

จัดการข้อมูล ประกอบด้วย  
 7.1 ระบบต้องสามารถท าการบันทึก แก้ไข ค้นหา และลบข้อมูลได้  

7.2 ระบบต้องสามารถท าการตรวจสอบข้อมูลได้ 
7.3 ระบบต้องสามารถการจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากได้  
7.4 ระบบต้องสามารถออกรายงานที่เก่ียวข้องกับผู้ใช้ได้ 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จังหวัดสมุทรปราการ มีวิธีด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  

 ส่วนที่ 1 การจัดท าฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก เป็นวิธีการด าเนินการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากในชุมชน  

 ส่วนที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก เป็นวิธีการ
ด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้
ประโยชน์จากต้นจาก  

 ส่วนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์
จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นวิธีการด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย คือ เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้น
จากที่พัฒนาขึ้น 
 
ส่วนที่ 1 กำรจัดท ำฐำนข้อมูลกำรใช้ประโยชน์จำกต้นจำก 

ขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากในชุมชน โดยใช้
เครื่องมือที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ และแบบส ารวจข้อมูล มีวิธีการด าเนินการวิจัย
ดังนี้ 

1. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการจัดท าฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระ

สมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับต้นจาก ข้อมูลการใช้
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ประโยชน์จากต้นจาก วิธีการท างานของระบบสารสนเทศ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

 1.1 เครื่องมือส าหรับการเก็บรวบรวมความต้องการข้อมูลของระบบบริหารจัดการข้อมูลการ
ใช้ประโยชน์จากต้นจาก และแนวทางการก าหนดรูปแบบการน าเสนอข้อมูลของระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก ทั้งหมด 3 ฉบับ ดังนี้ 

1.1.1 แบบสัมภาษณ์ชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกี่ยวกับข้อมูลการใช้ประโยชน์จาก
ต้นจาก ความต้องการข้อมูลในระบบบริหารจัดการข้อมูล และการก าหนดรูปแบบการน าเสนอข้อมูล
ของระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ในอ าเภอพระ
สมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ   

1.1.2 แบบส ารวจข้อมูลพ้ืนที่ที่มีการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จังหวัดสมุทรปราการ 

1.1.3 แบบส ารวจข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระ
สมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 

 1.2 การศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 
1.2.1 ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับต้นจาก ส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก และการน าต้นจาก

ไปใช้ประโยชน์ 
1.2.2 ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ จาก

เอกสาร บทความ หนังสือ และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการ
สร้างเครื่องมือ 

1.2.3 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ และแบบส ารวจข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัยที่ได้ก าหนดไว้ 

1.2.4 น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา รวบรวม มาประมวลผล เพ่ือก าหนดโครงสร้าง
ขอบเขตของเนื้อหาในแบบสัมภาษณ์ และแบบส ารวจข้อมูล   

 1.3 การสร้างเครื่องมือส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งนักวิจัยน ามาใช้เป็นแนวทางในการ
ตั้งข้อค าถามให้กับผู้ตอบ โดยการก าหนดเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์ และแบบส ารวจข้อมูล ทั้ง 3 ฉบับ 
ดังนี้ 

1.3.1 แบบสัมภาษณ์ชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกี่ยวกับข้อมูลการใช้ประโยชน์จาก
ต้นจาก ความต้องการข้อมูลในระบบบริหารจัดการข้อมูล และการก าหนดรูปแบบการน าเสนอข้อมูล
ของระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ในอ าเภอพระ
สมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ มีการก าหนดเนื้อหา ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง/สถานภาพ ที่อยู่ เบอร์
โทรศัพท์ อีเมล LINE Facebook และ อ่ืน ๆ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากต้นจาก ประกอบด้วย สังกัดอ าเภอ 
การใช้ประโยชน์จากต้นจาก และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากต้นจากของกลุ่ม (ให้เลือกเฉพาะที่กลุ่มมีการ
ด าเนินงาน) 
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ส่วนที่ 3 ความต้องการข้อมูลและการก าหนดรูปแบบการน าเสนอข้อมูลของ
ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย การ
ด าเนินการในปัจจุบันเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากต้นจาก 
เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่เปิดให้บริการแก่สมาชิกหรือประชาชนทั่วไปหรือไม่ มีข้อมูลการใช้
ประโยชน์จากต้นจากในรูปแบบใดบ้าง ต้องการรูปแบบของระบบบริหารจัดการผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต การด าเนินการบริหารจัดการข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และตัวแทนที่
สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากการใช้ประโยชน์จากต้นจากได้  

1.3.2 แบบส ารวจข้อมูลการเพาะปลูกต้นจากในพ้ืนที่ อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ มีการก าหนดเนื้อหาของแบบส ารวจ ประกอบด้วย พ้ืนที่ในอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จ านวน 5 เขตพ้ืนที่ แบ่งเป็น 40 หมู่บ้าน และการเพาะปลูกต้นจากในพ้ืนที่ (มีการเพาะปลูก หรือ ไม่
มีการเพาะปลูก) 

1.3.3 แบบส ารวจข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระ
สมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ มีการก าหนดเนื้อหาของแบบส ารวจ ประกอบด้วย รายชื่อกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ในอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 6 เขตการปกครอง แบ่งเป็น 
41 กลุ่ม ที่แบ่งค าถามออกเป็น การน าต้นจากไปใช้ประโยชน์ (มี หรือไม่มี) ชื่อผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มี
การน าส่วนของต้นจากไปใช้ประโยชน์ และส่วนประกอบของต้นจากที่มีการน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ 

1.4 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์และการส ารวจข้อมูล ท าโดยน า
แบบสัมภาษณ์และแบบส ารวจข้อมูลที่พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย การวัดและการ
ประเมินผล คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สมสรรญก์ วงษ์น้อยอยู่ เพ่ือตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของ
เครื่องมือวิจัยตามที่ก าหนดไว้ จากนั้นนักวิจัยท าการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ และจัดท าแบบ
สัมภาษณ์ และแบบส ารวจข้อมูลฉบับจริงที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเนื้อหาการใช้ประโยชน์จากต้นจาก 
และความต้องการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของชุมชน พ้ืนที่เพาะปลูกต้นจากของ
ชุมชน และการน าต้นจากไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ 

1.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล ทีน่ ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลของระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ในการวิจัยครั้งนี้มี
การเก็บรวบรวมข้อมูล ดังตารางที่ 3-1  
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ตารางที่ 3-1  การเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จาก
ต้นจาก 

ล ำดับ เคร่ืองมือท่ีใช้ วิธีกำรเก็บรวบรวม 
1 แบบสัมภาษณ์ชุมชน และวสิาหกจิชุมชน 

เกี่ยวกับข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก ความ
ต้องการข้อมูลในระบบบริหารจดัการข้อมูล และ
การก าหนดรูปแบบการน าเสนอขอ้มูลของระบบ
บริหารจดัการข้อมลูการใช้ประโยชน์จากต้นจาก
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ในอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จังหวัดสมุทรปราการ 

– จัดประชุมเพื่อเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ 
– จัดท าสรุปข้อมูลผลที่ได้จากการสัมภาษณ์  
– น าผลมาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท า

ฐานข้อมูล (โครงสร้างฐานข้อมลู) และ
องค์ประกอบของระบบบริหารจดัการข้อมูลการ
ใช้ประโยชน์จากต้นจาก ในส่วนตา่ง ๆ  

2 แบบสอบถามข้อมลูพื้นที่ท่ีมีการใช้ประโยชน์จาก
ต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรา
ปราการ 

– ท าการส ารวจข้อมูล โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเจ้าหน้าที่ของส านักงานเกษตร อ าเภอพระ
สมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 

– น าผลมาวิเคราะห์เพื่อจดัท าสรุปเป็นข้อมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับพ้ืนท่ีเพาะปลูกต้นจากในอ าเภอ
พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 

3 แบบสอบถามข้อมลูวิสาหกิจชุมชนท่ีมีการใช้
ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จังหวัดสมุทรปราการ 

– ท าการส ารวจข้อมูล โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเจ้าหน้าที่ของส านักงานเกษตร อ าเภอพระ
สมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 

– น าผลมาวิเคราะห์เพื่อจดัท าสรุปเป็นข้อมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบการท างานของ
ระบบบรหิารจดัการข้อมลูการใช้ประโยชน์จาก
ต้นจาก 

  
2. กำรจัดกระท ำข้อมูล  
 ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมโดยการสัมภาษณ์ และการส ารวจข้อมูล ด้วยแบบสัมภาษณ์ 

และแบบส ารวจข้อมูลชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั้ง 3 แบบ จะน ามาข้อมูลด้วยโปรแกรม
ประมวลผลค า (Word processing) และโปรแกรมจัดท าตารางข้อมูล (Spread sheet) เพ่ือเตรียม
ความพร้อมก่อนการพัฒนาระบบด้วยโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MariaDB และเป็นแนวทางส าหรับ
การจัดเตรียมฐานข้อมูลในระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากในขั้นตอนต่อไป  

 
3. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผลการสัมภาษณ์ และการส ารวจข้อมูลจะน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมค านวณทาง

สถิติ  ในการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละของข้อมูลที่ได้รับ (ร้อยละของความต้องการข้อมูลและ
การน าเสนอข้อมูลของระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก ร้อยละของข้อมูลพ้ืนที่ที่
มีการเพาะปลูกต้นจาก และ ร้อยละของข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการใช้ประโยชน์จากต้นจาก) 
น าเสนอข้อมูลในรูปตาราง 
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ส่วนที่ 2 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรใช้ประโยชน์จำกต้นจำก  
ขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก ซึ่ง

ผู้วิจัยมีวิธีการด าเนินการวิจัยตามวัฏจักรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life 
Cycle : SDLC) (ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ, 2543) โดยก าหนดขั้นตอนการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle : SDLC) แบ่งเป็น 7 ขั้นตอน คือ การศึกษาและรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ  การสร้างและพัฒนาระบบ การสร้างเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพ
ระบบ การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และ การจัดท าคู่มือใช้งาน  
ดังนี้ 

1. กำรศึกษำและรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่น ามาใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้

ประโยชน์จากต้นจากครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูล คือ ศึกษาวิธีการแปลงข้อมูลของ
ชุมชนให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้งานได้ผ่านทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ศึกษาการท างานของระบบ
ที่ให้บริการด้านการบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับต้นจาก และการใช้ประโยชน์จากต้นจาก รวมถึง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาจากระบบที่ให้บริการข้อมูลส าหรับการบริหารจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
ด้วยส่วนต่าง ๆ ของต้นจากแบบออนไลน์ ศึกษารูปแบบการน าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนออนไลน์ 
การขายสินค้าออนไลน์ และรูปแบบการช าระเงิน และ ศึกษาความต้องการของผู้ใช้ระบบ  ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ดังนี้ 

1.1 ศึกษาวิธีการแปลงข้อมูลของชุมชนให้อยู่ ในรูปแบบที่สามารถใช้งานได้ผ่านทาง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นการศึกษาข้อมูลที่ชุมชนมี และสามารถหาข้อมูลได้ง่าย ได้แก่ ข้อมูลใน
รูปแบบของข้อความ (ชื่อผลิตภัณฑ์ สูตรอาหาร) วิดีโอ (วิดีโอขั้นตอนการท าผลิตภัณฑ์จากส่วนต่าง ๆ 
ของต้นจาก) ภาพนิ่ง และอ่ืน ๆ เพ่ือน ามาวิเคราะห์และก าหนดเขตข้อมูล (field) ที่ใช้ส าหรับการ
จัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลให้ครอบคลุมกับข้อมูลที่มีอยู่ และความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับต้นจาก
เพ่ิมข้ึนของชุมชนอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 

1.2 ศึกษาการท างานของระบบที่ให้บริการด้านการบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับต้นจาก การ
ใช้ประโยชน์จากต้นจาก และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นการศึกษาข้อมูลของระบบที่เปิดให้บริการข้อมูล
เกี่ยวกับต้นจากที่มีอยู่ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาและวิเคราะห์เพ่ือต่อยอดการท างานของ
ระบบให้มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น 

1.3 ศึกษาระบบที่ให้บริการข้อมูลส าหรับการบริหารจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยส่วน
ต่าง ๆ ของต้นจากแบบออนไลน์ เป็นการศึกษาข้อมูลของระบบที่เปิดให้บริการข้อมูลการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากส่วนต่าง ๆ ของต้นจากแบบออนไลน์ที่มีอยู่ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบการให้บริการข้อมูล และแนวทางในการวิเคราะห์เพ่ือต่อยอดการท างานของระบบให้มีความ
เหมาะสมตอบสนองต่อการท างานของผู้ใช้ 

1.4 ศึกษารูปแบบการน าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนออนไลน์ การขายสินค้าออนไลน์ และ
รูปแบบการช าระเงิน เป็นการศึกษารูปแบบการน าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนออนไลน์ รูปแบบการ
ท าการค้าแบบออนไลน์ และวิธีการช าระเงินจากการท าการค้าแบบออนไลน์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก ส าหรับการตั้งร้านค้า
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ออนไลน์ให้เป็นช่องทางการขายผลิตภัณฑ์จากต้นจากของชุมชน ท าให้ชุมชนมีการพัฒนาสินค้าของ
ชุมชนและต่อยอดการขายผลิตภัณฑ์ของชุมชนออกไปให้กว้างขวางเพ่ิมขึ้น สร้างรายได้ให้กับชุมชน 
ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยการให้ชุมชนสามารถร่วมกลุ่มเพ่ือดูแลซึ่งกันและกันได้ จึงจะเป็น
การพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืนต่อไป 

1.5 ศึกษาความต้องการของผู้ใช้ระบบ เป็นการศึกษาความต้องการของผู้ใช้ระบบโดยอาจท า
ได้หลายวิธีการ เช่น การสัมภาษณ์ การส ารวจ การสังเกต และอ่ืน ๆ ซึ่งนักวิจัยสามารถเลือกวิธีการที่
เหมาะสมส าหรับการด าเนินการเพ่ือให้มาซึ่งข้อมูลความต้องการของผู้ใช้ระบบที่จะน ามาใช้ในการ
พัฒนางานวิจัยของนักวิจัยต่อไปได้ ซึ่งผู้วิจัยเลือกวิธีการสังเกตและการสอบถามข้อมูลโดยตรงจาก
กลุ่มผู้ใช้งานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากต้นจาก 

2. กำรวิเครำะห์และออกแบบระบบ 
ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอ

พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ มีวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
2.1 การวิเคราะห์ระบบ เป็นขั้นตอนที่นักวิจัยท าการวิเคราะห์ระบบจากการรวบรวมความ

ต้องการของผู้ใช้ และข้อมูลต่าง ๆ ที่ศึกษามาทั้งจากข้อมูลระบบงานปัจจุบัน ผลจากการสัมภาษณ์ 
และผลจากการส ารวจข้อมูลของชุมชนในพ้ืนที่อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ มาสร้าง
เป็นแบบจ าลองเชิงตรรกะ (Logic Model) ที่มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 .1 แผนภาพกระแสข้อมูล  (Data Flow Diagram : DFD) ที่ จะแสดงให้ เห็น
รายละเอียดของระบบงานว่าตรงกับความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ ซึ่งจะเป็นข้อมูลส าหรับนักวิจัย
น าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบต่อไปได้  

2.1.2 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship Diagram) 
เป็นการออกแบบฐานข้อมูลของระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจากในระดับตรรกะ
หรือในระดับแนวคิด ออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในระบบ ที่เป็นเครื่องมือในการออกแบบ
ส่วนของฐานข้อมูล (Database Design)  

2.1.3 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) เป็นการออกแบบขั้นตอนการวิเคราะห์
ระบบที่จะบอกถึงชนิดของข้อมูลที่เข้าสู่ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก เช่น 
ชื่อชนิด รูปแบบ การใช้และการจัดการฐานข้อมูล ที่จะถูกน าไปใช้ในการก าหนดต าแหน่งของข้อมูล
ภายในพจนานุกรมข้อมูล และการแสดงรายละเอียดของข้อมูล ซึ่งเป็นการอธิบายเพ่ิมจากแผนภาพ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ที่จะมีการระบุรูปแบบฐานข้อมูลที่จะจัดท าขึ้นว่าเป็นรูปแบบเชิง
ตรรกะ (Logical Model) ประเภทใด เช่น Hierarchy, Network หรือ Relation ซึ่งผลที่ได้จาก
ขั้นตอนนี้ คือ โครงสร้างข้อมูลเชิงตรรกะ (Logical Schema) 

2.2 การออกแบบระบบ เป็นขั้นตอนการออกแบบระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์
จากต้นจากตามความต้องการของผู้ใช้เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก โดยการก าหนดกลุ่ม
ของผู้ใช้งาน การออกแบบการท างานของผู้ใช้ ความสามารถในการท างานกับระบบของผู้ใช้ในแต่ละ
กลุ่ม การออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (User Interface) การออกแบบในส่วนต่อประสาน
กราฟิก (GUI) ท าการก าหนดความสัมพันธ์ของค าสั่ง และการใช้งานของผู้ใช้แต่ละกลุ่มเพ่ือให้
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สอดคล้องกับความต้องการ เช่น ลักษณะของปุ่มกด (Button) กล่องค าสั่งผสม (Dropdown listbox) 
โดยออกแบบเป็นภาษาไทย 

3. กำรสร้ำงและพัฒนำระบบ 
 ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอ

พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ มีรายละเอียดดังนี้ 
3.1 การเขียนโปรแกรมระบบ ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะท าการศึกษาเกี่ยวกับฐานข้อมูล 

(Database) ที่เปิดให้บริการใช้งาน ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมระบบแบบออนไลน์ในปัจจุบัน 
เพ่ือคัดเลือกโปรแกรมที่นักวิจัยจะน าไปใช้ในการพัฒนาระบบ  จากนั้นท าการพัฒนาระบบด้วย
ฐานข้อมูล และภาษาคอมพิวเตอร์ที่คัดเลือกแล้ว 

3.2 การทดสอบระบบ หลังจากท าการเขียนโปรแกรมระบบเรียบร้อยแล้วในขั้นตอนนี้นักวิจัย
จะท าการทดสอบการท างานของระบบโดยการจ าลองผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมดทีละกลุ่ม 
ด้วยการป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบเพ่ือท าการประมวลผลตามความสามารถที่ได้วิเคราะห์และออกแบบไว้ 
โดยท าการทดสอบซ้ าหลายครั้งเพ่ือหาข้อผิดพลาดแล้วท าการปรับปรุงแก้ไข 

3.3 การจัดท าเอกสารคู่มือการใช้งานระบบ ประกอบด้วย คู่มือการติดตั้งระบบ และคู่มือการ
ใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้น 

3.4 การ Upload ระบบที่พัฒนาขึ้น Web Host ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี 

4. กำรสร้ำงเครื่องมือประเมินคุณภำพของระบบ 
 ในขั้นตอนการประเมินคุณภาพของระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก 

อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ท าการประเมินประสิทธิภาพของระบบด้วย
แบบสอบถามข้อมูลประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น โดยการสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
ด้านข้อมูล ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล จ านวน 
5 ท่าน โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

4.1 การสร้างเครื่องมือ ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ประเมินประสิทธิภาพของระบบ
ตามข้ันตอนดังนี้ 

4.1.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศจาก
เอกสาร หนังสือ บทความ และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ 

4.1.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท 
(Likert’s five rating scale) 

4.1.3 น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาประมวล เพ่ือก าหนดโครงสร้างขอบเขตของเนื้อหา
และข้อค าถามในแบบสอบถามข้อมูลประสิทธิภาพของระบบ ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ประเมินแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น 

โดยสอบถามเพ่ือท าการประเมินด้านความสามารถในการท างานตามระบบของผู้ใช้งาน (Function 
Test) การประเมินด้านการใช้งานของโปรแกรม (Usability Test)  การประเมินด้านผลลัพธ์ที่ได้จาก
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โปรแกรม (Result Test) การประเมินด้านความปลอดภัย (Security Test) และ การประเมินด้าน
คู่มือการใช้งานระบบ (Documentation) เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) โดยมีเกณฑ์วัดระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ดังนี้ 

5 หมายถึง ระบบที่พัฒนามีประสิทธิภาพมากที่สุด 
4 หมายถึง ระบบที่พัฒนามีประสิทธิภาพมาก 
3 หมายถึง ระบบที่พัฒนามีประสิทธิภาพปานกลาง 
2 หมายถึง ระบบที่พัฒนามีประสิทธิภาพน้อย 
1 หมายถึง ระบบที่พัฒนามีประสิทธิภาพน้อยมาก 

 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ประกอบด้วย ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่
ละด้าน ปัญหาที่เกิดขึ้น และข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน   

4.2 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
4.2.1 น าแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ที่ได้แต่งตั้งไว้ท า

การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือวิจัยที่ก าหนด โดยการคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนความคิดเห็น ดังนี้  
 +1 คือ เห็นด้วยกับข้อค าถามข้อนั้นวัดได้ตรงกับสิ่งที่ต้องการวัด 
  0  คือ ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามข้อนั้นวัดได้ตรงกับสิ่งที่ต้องการวัด 
 -1  คือ ไม่เห็นด้วยกับข้อค าถามข้อนั้นวัดได้ไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องการวัด 
สูตรค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ คือ 

IOC =   
N

R  

  IOC หมายถึง  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ 
  R  หมายถึง  คะแนนรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
   N หมายถึง  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

4.2.2 จัดท าแบบสอบถามฉบับจริงส าหรับใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
5. กำรทดสอบประสิทธิภำพของระบบ 

เป็นขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนา โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน  ท า
การทดลองใช้งานระบบเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบ ดังนี้ 

5.1 น าหนังสือแต่งตั้ง เชิญให้ท าการทดสอบระบบ และแจกแบบประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบ จ านวน 1 ชุด ให้ผู้เชี่ยวชาญท าการประเมินระบบ 

5.2 การทดสอบระบบ ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้ทดสอบการใช้งานในสถานที่ที่มีการเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยพิมพ์ URL ระบบเพ่ือเข้าทดสอบ  

5.3 หากเกิดข้อผิดพลาดของระบบ และมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในขั้นตอนการทดสอบระบบ
ของผู้เชี่ยวชาญ จะน ามาแก้ไขปรับปรุงระบบต่อไป 
  



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

54 
 

6. กำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statics) ในการ

วัดค่ากลางของข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และ การวัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) รวมทั้งการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

6.1 ค่าเฉลี่ย (Mean)   
6.1.1 เกณฑ์การยอมรับประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น พิจารณาจากค่าคะแนน

เฉลี่ยของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ท าการทดสอบระบบ จะต้องมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากขึ้นไป จึงยอมรับว่า
ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้มีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้ในสภาพการท างานจริงตามขอบเขตที่ก าหนดไว้ 
ซึ่งช่วงคะแนนเฉลี่ยของการประเมินสามารถแบ่งเกณฑ์ระดับออกเป็น 5 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

คะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก 
คะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับดี 
คะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง 
คะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับน้อย 
คะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับน้อยที่สุด 

6.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
7. กำรจัดท ำคู่มือกำรใช้งำน 

หลังจากที่ได้ระบบที่สามารถน าไปใช้งานได้จริงแล้ว กระบวนการต่อไปที่ผู้วิจัย จะจัด
ด าเนินการ คือ การจัดท าคู่มือใช้งานระบบ เพ่ือให้ผู้ใช้งานได้อ่านก่อนปฏิบัติการจริงกับระบบโดย
คู่มือปฏิบัติงานเป็นเอกสารที่ใช้อธิบายการปฏิบัติงานกับระบบ ซึ่งจะแนะน า เมนู จอภาพ ขั้นตอน
การท างานของตัวโปรแกรม พร้อมทั้งตัวอย่างประกอบ 
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ภาพที่ 3-1  ขั้นตอนการพัฒนาระบบ 

 จากภาพที่ 3-1 แสดงขั้นตอนการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้น
จาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ตามวัฏจักรการพัฒนาระบบสารสนเทศ แบ่งเป็น   
7 ขั้นตอน คือ การศึกษาและรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  การสร้างและพัฒนา
ระบบ การสร้างเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพระบบ การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ การ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และ การจัดท าคู่มือใช้งาน 
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ส่วนที่ 3 กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบ 
ขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูล

การใช้ประโยชน์จากต้นจาก ในอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ท าการประเมินความพึง
พอใจของระบบโดยผู้ใช้งานซึ่งเป็นคนในอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย ผู้น าชุมชนหรือตัวแทนชุมชน และหัวหลุ่มหรือ
ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 81 คน ด้วย
แบบสอบถามข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้ งานระบบที่พัฒนาขึ้น มีขั้นตอนในการด าเนินการ 
ประกอบด้วย การสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้  

1. กำรสร้ำงเครื่องมือประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช ้
 ในขั้นตอนการสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูล

การใช้ประโยชน์จากต้นจาก ผู้วิจัยไดด้ าเนินการโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎี เกี่ยวกับการตั้งข้อค าถามประเมินความพึงพอใจของ

ผู้ใช้ระบบสารสนเทศจากเอกสาร หนังสือ บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการ
สร้างเครื่องมือ 

1.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert’s 
five rating scale) 

1.3 น าข้อมูลที่ท าการศึกษามาประมวลและจัดท าแบบประเมิน โดยการก าหนดโครงสร้าง
ขอบเขตของเนื้อหา และข้อค าถามที่เกี่ยวข้องในแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ส าหรับ
ผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ประเมินแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ประเมินเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบที่พัฒนาขึ้น โดย

สอบถามเพ่ือท าการประเมินด้านความสามารถในการท างานตามระบบของผู้ใช้งาน การประเมินด้าน
การออกแบบการท างานของระบบ และการประเมินด้านความพึงพอใจในการใช้งานระบบ เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์วัดระดับความพึงพอใจ         
5 ระดับ ดังนี้ 

5 หมายถึง ผู้ใช้มีความพึงพอใจในการใช้งานระบบมากที่สุด 
4 หมายถึง ผู้ใช้มีความพึงพอใจในการใช้งานระบบมาก 
3 หมายถึง ผู้ใช้มีความพึงพอใจในการใช้งานระบบปานกลาง 
2 หมายถึง ผู้ใช้มีความพึงพอใจในการใช้งานระบบน้อย 
1 หมายถึง ผู้ใช้มีความพึงพอใจในการใช้งานระบบน้อยมาก 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
2. กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ 

2.1 น าแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจที่พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน 
ที่ได้มีการแต่งตั้งไว้ท าการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือวิจัยที่ก าหนดไว้ และน าผลการ
ตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
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(IOC : Index of Item – Objective Congruence) โดยการคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนความคิดเห็น ดังนี้ 
 +1 คือ เห็นด้วยกับข้อค าถามข้อนั้นวัดได้ตรงกับสิ่งที่ต้องการวัด 
  0  คือ ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามข้อนั้นวัดได้ตรงกับสิ่งที่ต้องการวัด 
 -1  คือ ไม่เห็นด้วยกับข้อค าถามข้อนั้นวัดได้ไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องการวัด 
สูตรค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ คือ 

IOC =   
N

R  

  IOC หมายถึง  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ 
  R  หมายถึง  คะแนนรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
   N หมายถึง  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

 
2.2 น าแบบสอบถาม ไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้ใช้งาน จ านวน 30 คน 
2.3 ตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยการค่าสัมประสิทธิ์      

แอลฟ่า ( - Coefficient) ของคอนบาค โดยใช้ค าสั่ง Reliability Analysis ในการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่า ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ค่าความเชื่อมั่น นัลลี่มองแบบทดสอบทั่วไปใช้ในการท าวิจัย 
ควรมีความเชื่อมั่น .80 ไม่ถือว่าสูงมากนัก (Nunnally. 1967 : 226) 

2.4 จัดท าแบบสอบถามฉบับจริงเพื่อใช้ในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
3. กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
 เป็นขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบที่พัฒนาขึ้น โดยผู้น าหรือตัวแทนชุมชน 

และหัวกลุ่มหรือตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 
81 คน ที่จะท าการทดลองใช้ระบบเพ่ือประเมินความพึงพอใจจากการทดลองใช้งานระบบ ดังนี้  

 3.1 จัดท าแบบสอบถามจ านวน 81 ชุด 
 3.2 ประสานงานกับส านักงานเกษตรอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือขอใช้

สถานที่จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก ณ ส านักงาน
เกษตรอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  

 3.3 นัดหมาย วัน เวลา และสถานที่จัดอบรม แจ้งให้กับตัวแทนชุมชน และตัวแทนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน เพ่ือเข้าอบรมการใช้งานระบบตามท่ีก าหนด 

 3.4 เมื่อถึงวันที่นัดหมาย นักวิจัยจัดอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้
ประโยชน์จากต้นจาก ให้กับผู้เข้าอบรมโดยแบ่งเนื้อหาที่อบรมออกตามการเข้าใช้งานของผู้ใช้งานแต่
ละส่วน ซึ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ผู้ใช้ทั่วไป ผู้ให้ข้อมูล ผู้ฝากขาย และผู้ดูแลระบบ โดยให้ผู้เข้าอบรม
เข้าใช้งานระบบผ่านการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยพิมพ์ URL ระบบเพ่ือเข้าใช้งานไป
พร้อมกับการฟังบรรยาย 

 3.5 หลังจากอบรมเสร็จเรียบร้อยนักวิจัยให้ผู้เข้าอบรมท าการประเมินความพึงพอใจจากการ
เข้าใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวั ด
สมุทรปราการ ตามรายละเอียดของค าค าถามในแบบสอบถาม และหากมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมก็ให้
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ระบุให้ชัดเจน เพ่ือที่ทางนักวิจัยจะได้น ามาเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการใช้
งานของผู้ใช้และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนเพ่ือการพัฒนาชุมชนที่
ยั่งยืนตามนโยบายชาติ 

4. กำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการ

ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก ครั้งนี้ ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statics) ในการวัดค่ากลาง
ของข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และ การวัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) รวมทั้งการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

4.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) เกณฑ์การยอมรับผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานเมื่อเข้าใช้
งานระบบที่พัฒนาขึ้น จะต้องมีผลค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากขึ้นไป จึงจะยอมรับว่าโปรแกรมระบบนี้มี
ประโยชน์ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และผู้ใช้งานสามารถน าไปใช้งานได้ในสภาพการท างาน
จริงตามขอบเขตที่ก าหนดไว้ ซึ่งช่วงคะแนนเฉลี่ยสามารถแบ่งเกณฑ์ระดับออกเป็น 5 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

คะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง ผู้ใช้มีความพึงพอใจระบบในระดับมากที่สุด 
คะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง ผู้ใช้มีความพึงพอใจระบบในระดับมาก 
คะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง ผู้ใช้มีความพึงพอใจระบบในระดับปานกลาง 
คะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง ผู้ใช้มีความพึงพอใจระบบในระดับน้อย 
คะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง ผู้ใช้มีความพึงพอใจระบบในระดับน้อยที่สุด   

4.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 




