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บทคัดยaอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคDเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการคุณภาพทุเรียนพันธุD

หลงลับแล-หลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถD โดยมีกลุpมเปqาหมายที่ใช7สำหรับการหาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ 

ได7แกp กลุpมตัวอยpางสมาชิกผู7ใช7ระบบของเกษตรกรผู7ผลิตทุเรียนหลงลับแล-หลินลับแลในตำบลบ7านดpานนาขาม 

อ.เมือง จ.อุตรดิตถD จำนวน 34 คน เครื่องมือที่ใช7ในการวิจัยคือ แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะหDข7อมูล

โดยใช7สถิติร7อยละ คpาเฉลี่ย และสpวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ

สำหรับการบริหารจัดการคุณภาพทุเรียนพันธุDหลงลับแล-หลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถD ได7ทำการทดสอบระบบ

โดยมีผู7ใช7 3 ระดับ ได7แกp ผู7ดูแลระบบ ผู7ใช7งานระบบ และผู7ใช7ท่ัวไป สรุปผลการวิจัยพบวpา (1.) ผลการประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศอยูpในระดับดีมาก และพบวpาระบบมีความถูกต7องของผลลัพธDที่ได7จากการ

ประมวลผลอยูpในระดับดีที่สุด ซึ่งมีคะแนนประสิทธิภาพอยูpในระดับเกณฑDร7อยละสูงที่สุดเป|นอันดับหนึ่งคือ 

ร7อยละ 92 และ(2.) ผลการประเมินความพึงพอใจของการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการ

คุณภาพทุเรียนพันธุDหลงลับแล-หลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถD ทั้งหมดมีคpาเฉลี่ยรวมอยูpที่ 4. 33 ซึ่งอยูpในระดับ

มาก 

 

คำสำคัญ :  ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการคุณภาพ  ทุเรียนพันธุDหลงลับแล-หลินลับแล 

 

Abstract 

This research aims to develop an information system for the quality management of 

Long Laplae – Lin Laplae Durian from Uttaradit Province. Satisfaction of the samples towards 

database system was evaluated. For research methodology, specific research site was used, 
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i.e., 34 farmers producing Long Laplae durians in Bandannakarm Sub-districts of Laplae Disrtict, 

Uttaradit Province. The research instrument was a questionnaire. Data were statistically 

analyzed for Percentage, Mean and Standard Deviation. This system had been tested and 

evaluated its efficiency. The results showed that the mean of highest level of efficiency was 

92 percent. The result of the user’s satisfaction towards the system was on the excellent 

level. ( = 4.33) 

 

Keywords: Information System For the Quality Management, Long Laplae – Lin Laplae Durian 

 

บทนำ 

จากการพัฒนาโครงการวิจัยระหวpางคณะทำงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถD เกษตรกรผู7ผลิต

ทุเรียนหลงลับแลในพื้นที่ตำบลนำรpองของอำเภอลับแล และหนpวยงานภาคีในจังหวัดอุตรดิตถD โดยการนำองคD

ความรู7และทุนเดิมในการวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการทวนสอบย7อนกลับเพื่อการตัดสินใจในการ

วางแผนการควบคุมคุณภาพทุเรียนพันธุDหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถD (สุภัตรา ป�นจันทรD, 2561).  ซึ่งเป|นระบบ

ฐานข7อมูลที่มีการบริหารจัดการข7อมูลที่ชpวยในการวางแผนการควบคุมคุณภาพและการทวนสอบย7อนกลับ

สำหรับผู7บริโภคและเกษตรกร ภายใต7โครงการศึกษาและพัฒนาการจัดการธุรกิจเกษตรเพ่ือลดความเสียเปรียบ

ของเกษตรกรในกลไกตลาดข7าวอินทรียDและทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถD ประจำปG 2557-2559 ที่ผpานมา 

และได7มีการระดมความคิดเห็นของผู7มีสpวนได7สpวนเสียและผู7ใช7งานระบบ ทำให7พบประเด็นป�ญหาในเรื่องของ

ข7อมูลที่จะนำมาใช7ในการวางแผนควบคุมคุณภาพทุเรียนยังไมpเพียงพอตpอการนำมาวิเคราะหD และผู7ใช7ระบบมี

ความต7องการให7เพิ่มข7อมูลทุเรียนพันธุDหลินลับแลเข7าไปในระบบด7วย จึงได7ทำการออกแบบการทำงานรpวมกัน

ใหมpเพื่อให7ได7ระบบสารสนเทศเพื่อการทวนสอบย7อนกลับทุเรียนหลงลับแล-หลินลับแลของจังหวัดอุตรดิตถD ท่ี

มีระบบกลไกการบริหารจัดการระบบสารสนเทศให7สามารถบริหารจัดการข7อมูลได7อยpางมีประสิทธิภาพและใช7

ระบบได7อยpางย่ังยืน 

 ดังนั้นผู7วิจัยจึงได7เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาตpอยอดและขยายผลการวิจัยดังกลpาว โดยการ

พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการคุณภาพทุเรียนพันธุDหลงลับแล-หลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถD 

ที่สามารถจัดการข7อมูลของเกษตรกรบนเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่จะผลักดัน

ประเทศไทยให7เข7าสูpเศรษฐกิจดิจิตอล และตอบสนองทิศทางการพัฒนา Thailand  4.0 (บวร เทศารินทรD, 

2562). ที่สอดคล7องกับแผนการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถD ตามนโยบายของผู7วpาราชการจังหวัดอุตรดิตถD โดย

เปqาหมายของโครงการวิจัยนี้ จะนำไปใช7ในด7านการสนับสนุนการจัดการระบบธุรกิจเกษตรเพื่อลดความ

เสียเปรียบในกลไกการตลาดของทุเรียนหลงลับแล-หลินลับแล ตลอดจนการบริหารจัดการคุณภาพทุเรียนพันธุD

x
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หลงลับแล-หลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถD และสามารถใช7ประโยชนDจากดิจิตอลเทคโนโลยีได7อยpางเต็ม

ประสิทธิภาพ เพื่อสร7างความได7เปรียบทางการแขpงขัน และเพื่อนำผลผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพจากเกษตรกร

ผู7ผลิตท่ีได7มาตรฐานสูpสายตาผู7บริโภคท่ัวโลก 

 

วัตถุประสงค;การวิจัย 

 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการคุณภาพทุเรียนพันธุDหลงลับแล-หลินลับแล 

จังหวัดอุตรดิตถD 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตดlานเนื้อหา : การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการ

คุณภาพทุเรียนพันธุDหลงลับแล -หลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถD ประกอบด7วย 

 สpวนที่ 1 คือ ระบบการจัดการข7อมูลของเกษตรกรบนเว็บแอปพลิเคชันและบนสมารDทโฟน ท่ี

สามารถจัดการข7อมูลได7ดังน้ี 

  - ข7อมูลเกษตรกร 

  - ข7อมูลผลิตภัณฑD และการขาย 

  - ข7อมูลการโฆษณาและการประชาสัมพันธD 

  - ข7อมูลการติดตpอซ้ือขาย 

 สpวนท่ี 2 คือ สารสนเทศสำหรับผู7บริโภคบนสมารDทโฟน โดยสามารถแสดงข7อมูลได7ดังน้ี 

  - หน7าแสดงผลข7อมูลผลิตภัณฑDทุเรียน 

  - ระบบทวนสอบย7อนกลับคุณภาพทุเรียนพันธุDหลงลับแลผpานการสแกนคิวอารDโค7ด 

  - ระบบการให7คะแนนและรีวิวผลิตภัณฑDทุเรียน 

  - ระบบการให7ข7อเสนอแนะจากผู7บริโภค 

  - ระบบการติดตpอซ้ือขาย 

  - ข7อมูลเกษตรกร ข7อมูลการติดตpอ 

   - ข7อมูลแสดงแผนท่ีรายแปลง 

   2. ขอบเขตดlานประชากร : กลุpมตัวอยpางสมาชิกผู7ใช7ระบบของเกษตรกรผู7ผลิตทุเรียนหลงลับแล-

หลินลับแลในตำบลบ7านดpานนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถD จำนวน 34 คน 
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วิธีการดำเนินการวิจัย 

 วิธีการวิจัย ประกอบด7วยข้ันตอนการวิจัยดังตpอไปน้ี 

  1. สำรวจข7อมูลความต7องการใช7ระบบจากผู7ใช7ท่ีเก่ียวข7องเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ 

  2. รวบรวมข7อมูลจากเกษตรกรผู7ผลิต ซ่ึงประกอบไปด7วยข7อมูล 6 กลุpม คือ 

   2.1 ข7อมูลเกษตรกร ได7แกp ข7อมูลที่เกี่ยวข7องกับการขึ้นทะเบียนของเกษตรกร เชpน 

ช่ือ-สกุล ท่ีอยูp ข7อมูลติดตpอส่ือสาร จำนวนแปลงปลูก พิกัดรายแปลง ข7อมูลผลผลิต เป|นต7น 

   2.2 ข7อมูลผลผลิต ได7แกp ข7อมูลท่ีเก่ียวกับผลผลิต เชpน จำนวนผลผลิตท่ีปลูก  

   2.3 จำนวนผลผลิตท่ีขาย ราคาท่ีขาย เป|นต7น 

   2.4 ข7อมูลชpองทางการติดตpอซื้อขาย ได7แกp เนื้อหาข7อมูลของการขายผลผลิต เชpน 

วิธีการซ้ือขาย วิธีการส่ังจองสินค7า วิธีการติดตpอกับผู7บริโภค เป|นต7น 

   2.5 ข7อมูลขpาวสารและการติดตpอสื่อสาร ได7แกp ข7อมูลในสpวนของศูนยDกลางข7อมูล

และการติดตpอส่ือสาร เชpน ขpาวสาร องคDความรู7 ค7นหาข7อมูลเกษตรกร ดูข7อมูลผลผลิต เป|นต7น 

   2.6 ข7อมูลการโฆษณาและประชาสัมพันธD ได7แกp ข7อมูลสนับสนุนด7านการตลาด เชpน 

ด7านการโฆษณาและประชาสัมพันธD แหลpงจำหนpายทุเรียน การเลือกซ้ือทุเรียน เป|นต7น  

  3. ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการคุณภาพทุเรียนพันธุDหลง

ลับแล-หลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถD  

  4. เกษตรกรและผู7นำกลุpม ทดสอบหาประสิทธิภาพ และปรับปรุงระบบ โดยทำการทดสอบ

ระบบกpอนนำไปใช7งานจริง และทำการทดสอบประสิทธิภาพโดยการลงพื้นที่เก็บข7อมูล เพื่อปรับปรุงแก7ไข

ข7อบกพรpองการพัฒนาระบบโดยรวม เพื ่อจะได7ทราบถึงป�ญหาและนำมาปรับปรุงให7มีประสิทธิภาพให7

เหมาะสมกับชุมชน 

  5. เคร่ืองมือที ่ใช7ในการพัฒนา ได7แกp คอมพิวเตอรDแมpขpายสำหรับเก็บซอฟทDแวรDระบบ

สารสนเทศ คอมพิวเตอรDลูกขpายสำหรับพัฒนาโปรแกรม ซอฟทDแวรDสำหรับพัฒนาโปรแกรม และเครื่องมือการ

วิจัย ได7แกp 1. แบบสอบทดสอบซอฟตDแวรD 2. แบบประเมินประสิทธิภาพของซอฟทDแวรD 3. แบบสอบถาม

สำรวจความพึงพอใจการใช7ระบบฐานข7อมูล (คณะกรรมการวิจัยสถาบัน, 2554). 

  6. การวิเคราะหDข7อมูลและสถิติที่ใช7ในการวิเคราะหDข7อมูล (มนตDชัย เทียนทอง, 2555). โดย

การลงพ้ืนท่ีในรูปแบบการจัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู7 เพ่ือให7ได7ข7อมูลท่ีเหมาะสมมาวิเคราะหD และประเมินผล 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล  

  โครงการวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการคุณภาพทุเรียนพันธุDหลงลับแล-

หลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถD เป|นการวิจัยประยุกตDเพื่อบูรณาการความรู7มาใช7ประโยชนDกับชุมชนและท7องถ่ิน 

ผู7วิจัยได7ดำเนินการวิจัยโดยการศึกษาตามกระบวนการและขั้นตอนตpางๆ ตามขั้นตอนข7างต7น จนกระท่ัง

ประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศที่สร7างขึ้น และให7เป|นไปตามวัตถุประสงคDที่ได7กำหนดไว7 สามารถ

แยกกลpาวเป|นหัวข7อได7ดังน้ี 

 

  1. ผลลัพธ;ของการศึกษาและวิเคราะห;ความตlองการของระบบสารสนเทศ 

  การสำรวจความต7องการของผู7ใช7ระบบสารสนเทศ โดยใช7แบบสอบถามปลายเป�ดและการสัมภาษณD

เป|นเครื่องมือสำรวจป�ญหาของระบบที่ใช7อยูpป�จจุบันและคุณลักษณะของระบบสารสนเทศใหมpที่ต7องการ ทำ

การสำรวจจากผู7ที่มีสpวนเกี่ยวข7องทุกภาคสpวน ซึ่งจำนวนประชากรและกลุpมตัวอยpางของผู7ใช7ระบบสารสนเทศ

เป|นเกษตรกรผู7ผลิตทุเรียนพันธุDหลงลับแล-หลินลับแลในตำบลบ7านดpานนาขาม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถD

จำนวน 34 คน ซ่ึงเป|นการศึกษาจากประชากรทั้งหมดโดยผpานกิจกรรมการประชุมนำเสนอระบบและสำรวจ

ข7อคิดเห็นในการใช7ระบบฐานข7อมูลเกษตรกร ณ อบต.บ7านดpานนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถD รายละเอียดดัง

ตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 คะแนนระดับความสำคัญการสำรวจความต7องการของผู7ใช7ระบบสารสนเทศ 

หัวขlอการสำรวจ คaาเฉล่ีย 

1. ให7สารสนเทศท่ีเข7าใจงpาย สะดวกในการใช7งาน มีประสิทธิภาพ 4.45 

2. ให7สารสนเทศท่ีมีการจัดการด7านปรับปรุงแก7ไขข7อมูลได7งpาย 4.24 

3. ให7สารสนเทศท่ีมีความปลอดภัยของข7อมูล 3.98 

4. ให7สารสนเทศท่ีสามารถนำข7อมูลมาบริหารจัดการคุณภาพได7 4.42 

5. ให7สารสนเทศท่ีถูกนำมาใช7อยpางย่ังยืน 4.20 

คaาเฉล่ียรวม 4.25 

 

จากตารางที่ 1 จะเห็นวpา คุณลักษณะของระบบใหมpที่ผู7ใช7ต7องการที่ได7จากการสำรวจในเบื้องต7นทุก

ข7อมีคะแนนความสำคัญมากกวpา 3.5 ขึ้นไป โดยคุณสมบัติที่มีคpาคะแนนที่มีคpาต่ำที่สุด คือ ให7สารสนเทศที่มี

ความปลอดภัยของข7อมูล มีคpาคะแนนความสำคัญที่ 3.98 และคุณสมบัติให7สารสนเทศที่เข7าใจงpาย สะดวกใน

การใช7งาน มีประสิทธิภาพ เป|นคุณสมบัติที่ผู7ใช7ให7คะแนนความสำคัญมากที่สุด โดยได7คะแนน 4.45 และมี

คะแนนการสำรวจความต7องการของผู7ใช7ระบบสารสนเทศท้ังหมดเฉล่ียรวมอยูpท่ี 4.25 ซ่ึงอยูpในระดับมาก 
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2. ผลลัพธ;ของการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 การออกแบบและการพัฒนาระบบสารสนเทศ ซ่ึงประกอบด7วย 2 สpวนหลัก ได7แกp 

 สaวนท่ี 1 คือ ระบบการจัดการข7อมูลของเกษตรกรบนเว็บแอปพลิเคชันและบนสมารDทโฟน ท่ี

สามารถจัดการข7อมูลได7 ดังน้ี 

- ข7อมูลเกษตรกร 

- ข7อมูลผลิตภัณฑDทุเรียน และการขาย 

- ข7อมูลการโฆษณาและการประชาสัมพันธD 

- ข7อมูลการติดตpอซ้ือขาย และการรีวิวผลิตภัณฑDทุเรียน 

 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงหน7าแรกของการเข7าสูpระบบของเกษตรกร 

 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงหน7าระบบการจัดการข7อมูลของเกษตรกร 
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สaวนท่ี 2 คือ สารสนเทศสำหรับผู7บริโภคบนสมารDทโฟน โดยสามารถแสดงข7อมูลได7 ดังน้ี 

- หน7าแสดงผลข7อมูลผลิตภัณฑDทุเรียน 

- ระบบทวนสอบย7อนกลับคุณภาพทุเรียนพันธุDหลงลับแลผpานการสแกนคิวอารDโค7ด 

- ระบบการให7คะแนนและรีวิวผลิตภัณฑDทุเรียน 

- ระบบการให7ข7อเสนอแนะจากผู7บริโภค 

- ระบบการติดตpอซ้ือขาย 

- ข7อมูลเกษตรกร ข7อมูลการติดตpอ 

- ข7อมูลแสดงแผนท่ีรายแปลง 

 

         
 

ภาพท่ี 3 แสดงสารสนเทศสำหรับผู้บริโภคบนสมาร์ทโฟน 

 

3. ผลลัพธ;ของการประเมินประสิทธิภาพและประเมินความพึงพอใจของระบบสารสนเทศจาก

ผูlใชlงานระบบ 

ผลการวิเคราะหDการประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการ

คุณภาพทุเรียนพันธุDหลงลับแล-หลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถD ได7ทำการทดสอบระบบโดยมีผู7ใช7 3 ระดับ ได7แกp 

ผู7ดูแลระบบ ผู7ใช7งานระบบ และผู7ใช7ท่ัวไป มีผลการประเมินดังแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

รายการประเมิน คะแนนประสิทธิภาพ ความหมาย 

ระดับเกณฑ; (รlอยละ) 

1. ระบบสามารถจัดเก็บข7อมูลพื้นฐานได7ครบถ7วน 80 ดีมาก 

2. ระบบสามารถแก7ไข ลบ ข7อมูลพื้นฐานของได7ครบถ7วน 85 ดีมาก 

3. ความถูกต7องในการค7นหาข7อมูล 80 ดีมาก 

4. ความถูกต7องในการปรับปรุงแก7ไขข7อมูล 90 ดีที่สุด 

5. ความถูกต7องในการลบข7อมูล 80 ดีมาก 

6. ความถูกต7องของผลลัพธDที่ได7จากการประมวลผล 92 ดีที่สุด 

7. ความถูกต7องของผลลัพธDในรูปแบบรายงาน 80 ดีมาก 

8. ความนpาเชื่อถือได7ของระบบ 75 ดีมาก 

9. ระบบครอบคลุมการทำงานจริง 85 ดีมาก 

10. การปqองกันข7อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 70 ดี 

 

จากตารางที่ 2 พบวpา ผลการประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร

จัดการคุณภาพทุเรียนพันธุDหลงลับแล-หลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถD ได7ทำการทดสอบระบบโดยมีผู7ใช7 3 ระดับ 

ได7แกp ผู7ดูแลระบบ ผู7ใช7งานระบบ และผู7ใช7ทั่วไป สpวนใหญpอยูpในระดับดีมาก และพบวpาระบบมีความถูกต7อง

ของผลลัพธDที่ได7จากการประมวลผลอยูpในระดับดีที่สุด ซึ่งมีคะแนนประสิทธิภาพอยูpในระดับเกณฑDร7อยละสูง

ท่ีสุดเป|นอันดับหนึ่ง มีคpาระดับเกณฑDร7อยละ 92 รองลงมาคือ ความถูกต7องในการปรับปรุงแก7ไขข7อมูล มีคpา

ระดับเกณฑDร7อยละ 90 และอันดับสาม คือ ระบบสามารถแก7ไข ลบ ข7อมูลพื้นฐานของได7ครบถ7วน และระบบ

ครอบคลุมการทำงานจริง โดยมีคpาระดับเกณฑDร7อยละ 85 

 

ตารางท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบสารสนเทศจากผู7ใช7งานระบบ 

รายการ ระดับเกณฑ; 

คaาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 
ความหมาย 

ดlานการออกแบบ    

1. ความสวยงาม การใช7สี และการสื่อความหมาย 4.20 0.26 มาก 
2. ความเหมาะสมของเมนูการใช7งาน 4.14 0.40 มาก 
3. การจัดวางรูปแบบในเว็บไซตDงpายตpอการอpานและการใช7งาน 4.68 0.24 มากที่สุด 
4. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อpานได7งpายและสวยงาม 4.00 0.46 มาก 
5. ความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข7อมูลตpางๆ 4.20 0.20 มาก 
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รายการ ระดับเกณฑ; 

คaาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 
ความหมาย 

ดlานประสิทธิภาพ 

1. ความถูกต7องของการประมวลผล 4.54 0.26 มากที่สุด 

2. ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 4.20 0.20 มาก 

3. ความเหมาะสมของขั้นตอนการบันทึกข7อมูล 4.60 0.14 มากที่สุด 

4. การกำหนดสิทธิ์ในการเข7าถึงข7อมูลของผู7ใช7งาน 4.40 0.40 มาก 

5. การกำหนดความปลอดภัยในการเข7าถึงข7อมูลบนเว็บไซตD 4.24 0.24 มาก 

ดlานประประโยชน;    

1. สpงเสริมการสร7างความเข7มแข็งของกลุpมเกษตรกร 4.20 0.20 มาก 

2. เกิดการสร7างเครือขpายเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถD 4.32 0.18 มาก 

3. ระบบฐานข7อมูลฯชpวยสร7างแหลpงข7อมูลที่สะดวกในการเรียกใช7

ข7อมูลได7อยpางรวดเร็ว 

4.60 0.40 มากที่สุด 

4. ระบบฐานข7อมูลฯ ชpวยประกอบการตัดสินใจด7านการผลิต และ

การจำหนpายผลิตภัณฑDทุเรียนหลงลับแล 

4.20 0.24 มาก 

5. เป|นประโยชนDตpอผู7ใช7งานในทุกภาคสpวน 4.42 0.22 มาก 

คaาเฉลี่ยรวม 4.33 0.27 มาก 

 

การอภิปรายผลการวิจัยจากแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจของการพัฒนาระบบสารสนเทศ

สำหรับการบริหารจัดการคุณภาพทุเรียนพันธุDหลงลับแล-หลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถD ทั้งหมดมีคpาเฉลี่ยรวมอยูp

ท่ี 4.33 ซ่ึงอยูpในระดับมาก โดยสามารถอภิปรายผลแตpละด7านได7ดังน้ี 

1. ผู7ใช7มีความพึงพอใจระบบตpอด7านการออกแบบ หัวข7อการจัดวางรูปแบบในเว็บไซตDงpายตpอการอpาน

และการใช7งานสูงเป|นอับดับหนึ่ง มีคpาระดับเกณฑDเฉลี่ยเทpากับ 4.68 อยูpในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ หัว

ข7อความสวยงาม การใช7สี และการสื่อความหมาย, และหัวข7อความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข7อมูล

ตpางๆ โดยมีคpาระดับเกณฑDเฉล่ียเทpากับ 4.20 อยูpในระดับมาก 

2. ผู7ใช7มีความพึงพอใจระบบตpอด7านประสิทธิภาพ หัวข7อความเหมาะสมของขั้นตอนการบันทึกข7อมูล

สูงเป|นอับดับหนึ่ง มีคpาระดับเกณฑDเฉลี่ยเทpากับ 4.60 อยูpในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ หัวข7อความถูกต7อง

ของการประมวลผล โดยมีคpาระดับเกณฑDเฉล่ียเทpากับ 4.54 อยูpในระดับมากท่ีสุด 

3. ผู7ใช7มีความพึงพอใจระบบตpอด7านประประโยชนD หัวข7อระบบฐานข7อมูลชpวยสร7างแหลpงข7อมูลท่ี

สะดวกในการเรียกใช7ข7อมูลได7อยpางรวดเร็วสูงเป|นอับดับหนึ่ง มีคpาระดับเกณฑDเฉลี่ยเทpากับ 4.60 อยูpในระดับ
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มากที่สุด รองลงมาคือ หัวข7อเป|นประโยชนDตpอผู7ใช7งานในทุกภาคสpวน โดยมีคpาระดับเกณฑDเฉลี่ยเทpากับ 4.42 

อยูpในระดับมาก 

 

สรุปผลการวิจัย  

 1. ผลผลิตของโครงการวิจัย 

 ผลผลิตของโครงการวิจัยประกอบด7วย 2 สpวน คือ 1. ระบบการจัดการข7อมูลของเกษตรกรบนเว็บ

แอปพลิเคชัน และสารสนเทศสำหรับผู7บริโภคบนสมารDทโฟน 2. ผลการประยุกตDใช7ระบบสารสนเทศสำหรับ

การบริหารจัดการคุณภาพทุเรียนพันธุDหลงลับแล-หลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถD 

2. เป�าหมายของผลลัพธ; (outcome) 

เปqาหมายของผลลัพธD (outcome) คือ ได7ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการมาตรฐาน

คุณภาพทุเรียนพันธุDหลงลับแล-หลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถD โดยเกษตรกรผู7ผลิตในพ้ืนท่ีได7นำระบบสารเทศไป

ใช7จริง สนับสนุนการจัดการระบบธุรกิจเกษตรเพ่ือลดความเสียเปรียบในกลไกการตลาดของทุเรียนหลงลับแล-

หลินลับแล และสามารถใช7ประโยชนDจากดิจิตอลเทคโนโลยีได7อยpางเต็มประสิทธิภาพ เพ่ือสร7างความได7เปรียบ

ทางการแขpงขัน และเพ่ือนำผลผลิตทุเรียนท่ีมีคุณภาพจากเกษตรกรผู7ผลิตท่ีได7มาตรฐานสูpสายตาผู7บริโภค 

 3. ผลลัพธ;ของโครงการวิจัย 

1. ผลลัพธDของการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการมาตรฐาน

คุณภาพทุเรียนพันธุDหลงลับแล-หลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถD ได7ทำการทดสอบระบบโดยมีผู7ใช7 3 ระดับ ได7แกp 

ผู7ดูแลระบบ ผู7ใช7งานระบบ และผู7ใช7ทั่วไป สpวนใหญpอยูpในระดับดีมาก และพบวpาระบบมีความถูกต7องของ

ผลลัพธDที่ได7จากการประมวลผลอยูpในระดับดีที่สุด ซึ่งมีคะแนนประสิทธิภาพอยูpในระดับเกณฑDร7อยละสูงท่ีสุด

เป|นอันดับหนึ่ง มีคpาระดับเกณฑDร7อยละ 92 รองลงมาคือ ความถูกต7องในการปรับปรุงแก7ไขข7อมูล มีคpาระดับ

เกณฑDร7อยละ 90 และอันดับสาม คือ ระบบสามารถแก7ไข ลบ ข7อมูลพื้นฐานของได7ครบถ7วน และระบบ

ครอบคลุมการทำงานจริง โดยมีคpาระดับเกณฑDร7อยละ 85 

2. ผลลัพธDของการประเมินความพึงพอใจของการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการ

มาตรฐานคุณภาพทุเรียนพันธุDหลงลับแล-หลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถD ได7ทำการทดสอบระบบโดยมีผู7ใช7 3 

ระดับ ได7แกp ผู7ดูแลระบบ ผู7ใช7งานระบบ และผู7ใช7ท่ัวไป มีความพึงพอใจเฉล่ียรวมอยูpท่ี 4. 33 ซ่ึงอยูpในระดับมาก

เม่ือพิจารณาความพึงพอใจในแตpละด7าน พบวpา  

    2.1) ผู7ใช7มีความพึงพอใจระบบตpอด7านการออกแบบ หัวข7อการจัดวางรูปแบบในเว็บไซตDงpายตpอการ

อpานและการใช7งานสูงเป|นอับดับหน่ึง มีคpาระดับเกณฑDเฉล่ียเทpากับ 4.68 อยูpในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ หัว

ข7อความสวยงาม การใช7สี และการสื่อความหมาย, และหัวข7อความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข7อมูล

ตpางๆ โดยมีคpาระดับเกณฑDเฉล่ียเทpากับ 4.20 อยูpในระดับมาก 
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    2.2) ผู7ใช7มีความพึงพอใจระบบตpอด7านประสิทธิภาพ หัวข7อความเหมาะสมของขั้นตอนการบันทึก

ข7อมูลสูงเป|นอับดับหนึ่ง มีคpาระดับเกณฑDเฉลี่ยเทpากับ 4.60 อยูpในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ หัวข7อความถูก

ต7องของการประมวลผล โดยมีคpาระดับเกณฑDเฉล่ียเทpากับ 4.54 อยูpในระดับมากท่ีสุด 

    2.3) ผู7ใช7มีความพึงพอใจระบบตpอด7านประประโยชนD หัวข7อระบบฐานข7อมูลฯชpวยสร7างแหลpงข7อมูล

ที่สะดวกในการเรียกใช7ข7อมูลได7อยpางรวดเร็วสูงเป|นอับดับหนึ่ง มีคpาระดับเกณฑDเฉลี่ยเทpากับ 4.60 อยูpในระดับ

มากที่สุด รองลงมาคือ หัวข7อเป|นประโยชนDตpอผู7ใช7งานในทุกภาคสpวน โดยมีคpาระดับเกณฑDเฉลี่ยเทpากับ 4.42 

อยูpในระดับมาก 

4. ผลกระทบของโครงการวิจัย 

  1. เกษตรกรมีสpวนรpวมในการจัดการข7อมูลการเกษตรและการประยุกตDใช7ระบบ 

  2. เกิดการรวมกลุpมเครือขpายเกษตรกรอยpางเป|นรูปธรรม 

  3. สpงเสริมการสร7างความเข7มแข็งของเกษตรกรในพ้ืนท่ีวิจัย 

  4. เกิดศูนยDกลางข7อมูลในการซ้ือขายผลิตภัณฑDในเครือขpายกลุpมเกษตรกรในพ้ืนท่ีวิจัย 

 

กิตติกรรมประกาศ  

  ขอขอบคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถD โดยการสนับสนุนจากสำนักงาน

คณะกรรมการสpงเสริมวิทยาศาสตรD วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ที่ได7ให7การสนับสนุนทุนวิจัย และให7การ

สนับสนุนในด7านนโยบาย ทำให7ผู7วิจัยสามารถนำความคิดสูpการปฏิบัติซึ่งชpวยให7เห็นผลที่เป|นรูปธรรม และเกิด

การเรียนรู7ท่ีมีคุณคpาย่ิงตpอการพัฒนาท7องถ่ินชุมชนตpอไป 

  ขอขอบคุณ เกษตรกรผู7ผลิตทุเรียนพันธุDหลงลับแล-หลินลับแล ในตำบลบ7านดpานนาขาม อำเภอเมือง 

จังหวัดอุตรดิตถD ในการสนับสนุนและให7ความรpวมมือในด7านข7อมูล คำแนะนำในการวิจัย ตลอดจนการอำนวย

ความสะดวกในการจัดหาข7อมูลท่ีใช7จัดทำโครงการวิจัย 

 

รายการอlางอิง 
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สุภัตรา ป�นจันทรD. (2561). การพัฒนาระบบฐานขlอมูลสารสนเทศเพื่อการทวนสอบยlอนกลับเพื่อการ

ตัดสินใจในการวางแผนการควบคุมคุณภาพทุเรียนพันธ;หลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ; โดยใชl QR 

CODE. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4. วันท่ี 12-13 กรกฎาคม พ.ศ. 

2561. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร หน7า 302-307. 
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รายนามผู(ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 

ผู(ทรงคุณวุฒิภายใน 

1. รองศาสตราจารย1มานพ ตันตระบัณฑิตย1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.สิริพร อ้ังโสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

3. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.ปกรณ1เกียรต์ิ เศวตเมธิกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

4. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.ยุทธชัย ศิลปวิจารณ1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

5. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.ปริญญา มีสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

6. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.รินรดี พรามณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

7. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.ณัฐพงษ1 โตม่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

8. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.สุเมธ เทศกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

9. ผูJชKวยศาสตราจารย1อานนท1 นิยมผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

10. อาจารย1 ดร.อังค1วรา วงษ1รักษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

11. อาจารย1 ดร.เยาวลักษณ1 พิพัฒน1จำเริญกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

12. อาจารย1 ดร.ณัฐวุฒิ ไชยวิโน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

13. อาจารย1บรรเลง สระมูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

14. อาจารย1อัญญารัตน1 ประสันใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

15. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.สมศักด์ิ ธนพุทธิวิโรจน1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

16. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.บุษราคัม ทองเพชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

17. อาจารย1 ดร.พิชิต เพ็งสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

18. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.รัฐพล จินะวงค1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลJานนา 

19. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.ไกรลาศ ดอนชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลJานนา 

20. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.เพชรา พิพัฒน1สันติกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

21. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.ศิราณี ศรีกนก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

22. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.เทพนารินทร1 ประพันธ1พัฒน1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

23. อาจารย1 ดร.กฤตย1ตนัย ธารารัตนสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

24. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.สุชาดา เกตุดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

25. ผูJชKวยศาสตราจารย1 วKาท่ีรJอยตรี ดร.พรชัย  

เตชะธนเศรษฐ1 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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ผู(ทรงคุณวุฒิภายนอก 

1. ศาสตราจารย1 ดร.ปรัชญนันท1 นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลJา 

พระนครเหนือ 

2. รองศาสตราจารย1 ดร.วันชัย  แหลมหลักสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลJา 

พระนครเหนือ 

3. รองศาสตราจารย1 ดร.ขรรค1ชัย ตุลละสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลJาธนบุรี 

4. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.มงคล นามลักษณ1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลJาธนบุรี 

5. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.เกล็ดดาว สัตย1เจริญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลJาเจJาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

6. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.อรุณี หงษ1ศิริวัฒน1 จุฬาลงกรณ1มหาวิทยาลัย 

7. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.สุนทรพจน1 ดำรงค1พานิช มหาวิทยาลัยเชียงใหมK 

8. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.อรอุมา เจริญสุข มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.พนิดา ศกุนตนาค มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

10. อาจารย1 ดร.นริศรา เสือคลJาย มหาวิทยาลัยพะเยา 

11. อาจารย1 ดร.นรินธน1 นนทมาลย1 มหาวิทยาลัยพะเยา 

12. รองศาสตราจารย1 ดร. กนิษฐ1กานต1 ปeนแกJว มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

13. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.เกษทิพย1 ศิริชัยศิลปg มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

14. ผูJชKวยศาสตราจารย1เศรษฐวิชญ1 ชโนวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

15. อาจารย1 ดร.พิชชา ถนอมเสียง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

16. อาจารย1 ดร.รังสิมาภรณ1 หนูนJอย มหาวิทยาลัยการกีฬาแหKงชาติ  

วิทยาเขตชุมพร 

17. ดร. ประเสริฐ    แกJวแจKม วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
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ผู#จัดทำเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

 

ท่ีปรึกษา 

 ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.สมหมาย ผิวสอาด  อธิการบดี 

 

ฝ?ายอำนวยการ 

 ผูJชKวยศาสตราจารย1อานนท1 นิยมผล  คณบดีคณะครุศาสตร1อุตสาหกรรม 

 ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.ปกรณ1เกียรต์ิ เศวตเมธิกุล รองคณบดีคณะครุศาสตร1อุตสาหกรรม  

 ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.สิริพร อ้ังโสภา  รองคณบดีคณะครุศาสตร1อุตสาหกรรม 

 อาจารย1 ดร.เยาวลักษณ1 พิพัฒน1จำเริญกุล  รองคณบดีคณะครุศาสตร1อุตสาหกรรม 

 อาจารย1 ดร.บัญชา แสนโสดา   หัวหนJาภาควิชาครุศาสตร1อุตสาหกรรม 

 

บรรณาธิการ 

 ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.ปริญญา มีสุข  สาขาวิชาเทคนิคศึกษา 

 ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.ณัฐพงษ1 โตม่ัน  สาขาวิชาเทคนิคศึกษา 

 ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.รินรดี พรามณี  สาขาวิชาเทคนิคศึกษา 

 อาจารย1 ดร.อังค1วรา วงษ1รักษา   สาขาวิชาเทคนิคศึกษา 

 อาจารย1บรรเลง สระมูล    สาขาวิชาเทคนิคศึกษา 

 นางสาวกษินา จีนศรี    หัวหนJางานวิจัยและเผยแพรK 

 

ออกแบบปก 

 ผูJชKวยศาสตราจารย1เกียรติศักด์ิ สมฤทธ์ิ 

 

จัดพิมพEโดย คณะครุศาสตร1อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

  เลขท่ี 39 หมูK 1 ถนนรังสิต-นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 

  Website คณะครุศาสตร1อุตสาหกรรม: http://www.teched.rmutt.ac.th/  

Website การประชุมวิชาการ: http://www.ili.rmutt.ac.th/  

  e-mail: ili@rmutt.ac.th  

โทรศัพทE 0 2549 4752, 0 2549 4735 

โทรสาร  0 2577 5049    
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 กดหก 

 


