
 

 
บทที่ 2 

ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  
การวิจัยเร่ือง “การจัดทําศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอด

สารพิษ จังหวัดเชียงใหม” มีทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีกี่ยวของ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
2.1    ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 การศึกษาถึงการจัดทําศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอด
สารพิษ จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวยทฤษฎีเกี่ยวกับแนวคิดดานการจัดทําศูนยขอมูล
สารสนเทศ ดังนี้ 
 2.1.1  ทฤษฎีการวิเคราะหและออกแบบโครงสรางเว็บไซต 
  การวิเคราะหและออกแบบโครงสรางเว็บไซต (Web Site) ไดรับความนิยม
อยางมาก แตปญหาของการวิเคราะหและออกแบบคือ การวิเคราะหและออกแบบในรูปแบบเดิม 
เชน การออกแบบโครงสรางดวยผังการไหลของขอมูลนั้น ไมสามารถส่ือการวิเคราะหและ
ออกแบบเว็บไซตไดอยางแทจริง เนื่องจากไมแสดงลักษณะการทํางานท่ีเกิดข้ึน หรือหากนําการ
วิเคราะห และออกแบบฐานขอมูลมาใช ก็ไมสามารถท่ีจะครอบคลุมงานเว็บไซตท่ีไมเกี่ยวของ               
กับฐานขอมูลได ทั้งนี้ปจจุบันไดมีการพยายามนําเอาการออกแบบเชิงวัตถุ (Object - Oriented)      
มาใชเนื่องจากสามารถแสดงใหเห็นการออกแบบเว็บไซตในลักษณะเชิงสวนประกอบ 
(Components) แตทั้งนี้เนื่องจากการออกแบบเชิงวัตถุยังมีความซับซอน และอาจไมเหมาะ      
กับการวิเคราะหและออกแบบเว็บไซตท่ีผูศึกษาไมไดจัดทําในเชิงวัตถุ ดังนั้นจึงเกิดการออกแบบ
เว็บไซตในลักษณะการออกแบบโครงสรางเพื่อแสดงการทํางานของเว็บไซต ดังนี้ 
 (1)  การออกแบบโครงสรางเว็บไซต Web Structure 

 การออกแบบ  โครงสรางเว็บไซตในปจจุบันนั้นอาจกลาวไดวายังมี
ลักษณะไมจํากับรูปแบบ (Free Form) หากในการแสดงการออกแบบโครงสรางจะตองแสดง
สวนประกอบ (Components) ที่เว็บไซตจําเปนตองมี ในปจจุบันมักจะแสดงแผนผังโครงสราง
ของเว็บไซต ในลักษณะของ Site Map ทําหนาท่ีเสมือนแผนผังบอกทางในเว็บไซต โดยบอก
สวนประกอบท้ังหมดในเว็บไซต โดยท้ังนี้โครงสรางของเว็บไซตจะแสดงใหเห็นถึงลักษณะ
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ของเว็บไซตที่จะเกิดข้ึน โดยแสดง Web Structure ดวย Structure Diagram โดยแสดง
องคประกอบตาง ๆ ของเว็บไซต และการเช่ือมโยงในลักษณะทางตรรกะ (Logical) โดยใน
ลักษณะเว็บไซต สามารถแบงไดเปน 2 สวน คือ Static และสวน Dynamic โดยสวน Static เปน
การจัดทํา Web Page ที่มีการเรียกใช Text และ Graphic รวมท้ัง Script เพ่ือความสวยงาม และ
เห็นเดนชัดเปนหนาจอ หรือสวน Dynamic นั้น มีการเชื่อมตอกับฐานขอมูล หรือ ระบบงานอื่น 
ซ่ึงมีการเคล่ือนไหวในการทํางาน แตกตางจาก Hypertext ธรรมดา ท้ังนี้ในสวนท่ีมีการเช่ือมตอ
กับฐานขอมูลนั้นตองทําการออกแบบฐานขอมูลประกอบกัน 
 ข้ันตอนแรกในการออกแบบโครงสรางเว็บไซตนั้นเร่ิมจากการวิเคราะห 
ความตองการจากวัตถุประสงคของโครงงาน โดยจัดหาแนวทางหรือ Theme ของการออกแบบ 
จากนั้นทําการออกแบบลักษณะเชิงตรรกะในรูปแบบของ Site Map หรือ Web Structure จากนั้น
จึงแปลงลักษณะของ Web Structure ใหอยูในรูปแบบทาง Physical ท่ีพรอมจะนําไปจัดสรางจริง 
 การออกแบบเว็บไซตนั้นควรจะมีการกําหนดลักษณะของหนาจอเพ่ือให
เกิดความคงท่ี (Consistency) ของขอมูลตลอดท้ังเว็บไซต โดยมีการจัดทํารางตนแบบท่ีมีการ
นําไปใชตลอดทุกหนาจอเว็บไซตดวย และสามารถนํากรรมวิธีการจัดทําสตอร่ีบอรด และ
ตนแบบมาปรับประยุกตใชในข้ันตอนการออกแบบเว็บไซตดวยเชนกัน ท้ังนี้เน่ืองจากถือวาเนื้อ
งานสวนหนึ่งในการวิเคราะห และออกแบบระบบท่ีเว็บไซตนั้น สวนหน่ึง คือ การออกแบบ
หนาจอ 
 เมื่อจัดทําโครงสรางท่ีเปนเว็บไซตแลว ส่ิงท่ีเกิดตอเนื่องจากการแบง
โครงสราง คือ การจัดการในการแบงโฟลเดอร (Folder) หรือ ไดเร็กทอร่ี (Directory) ของขอมูล
ท่ีสามารถจัดแบงเพ่ือใหการจัดเก็บเปนระบบ ท้ังนี้ข้ันตอนในการจัดเน้ือท่ีดังกลาวคือ การท่ี
แสดงการออกแบบลักษณะทางกายภาพของเว็บไซตนั่นเอง ท้ังน้ีจะตองทําการออกแบบ                 
Web Directory ตามท่ีไดอางอิงถึง Web Structure เอาไว อาจกลาวไดวา Web Directory คือ    
ภาพในเชิง Physical ของ Web Structure 
 (2)  ขอควรระวังเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนเว็บเพจ 
 2.1)  การเขียนเว็บไซตที่ดีควรทําใหเว็บไซตมีลักษณะตามแนวทางท่ีได
กําหนดไว หนาเว็บเพจทุก ๆ หนาท่ีความสัมพันธกัน และสามารถบอกสถานการณทํางาน ในแต
ละเว็บไซตได และควรมีความคงท่ี (Consistency) 
 2.2)  ในดานการออกแบบท้ังในดานการจัดวางเนื้อท่ี (Spacing) การใช
สี (Color) หรือการใชตัวอักษร (Font) นอกจากน้ีเมื่อออกแบบเว็บไซต และนําไปจัดทํานั้น           
ยังควรคํานึงถึงการใชงาน (User Interface) โดยคํานึงถึงผูใชงาน และระมัดระวังในการเขียน
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โปรแกรม เชน การใชสี การใส Effect/Special Techniques มากเกินไปหรือใสสีท่ีมีความละเอียด
สูงซ่ึงเคร่ืองท่ีมีความสามารถในการประมวลผลต่ํา อาจจะไมสามารถรับไดรวมทั้งการใชสีได
เหมาะสมและถูกตองตรงตามแนวทางของเว็บไซตและกลุมผูใชงานดวย 
 2.3)  การออกแบบความละเอียดของหนาจอหรือ Resolution ท่ีจะตอง
คํานึงถึงกรณีท่ีเว็บไซตมีความละเอียดมากเกินไป เชน 1024x860 หมายความวา ผูใช
กลุมเปาหมายจะสามารถใชเคร่ืองท่ีรอบรับการทํางานได ในขณะเดียวกันหากใชหนาจอท่ีมี
ความหยาบเกินไป เชน 800x600 อาจจะไมเหมาะสมกับเนื้องานบางประเภทที่ตองการแสดง
รูปภาพท่ีมีความละเอียดสูง 
 2.4)  ความเหมาะสมของประเภทไฟลท่ีจะนํามาจัดวาง เชน ไฟล
รูปภาพควรจะคํานึงถึงการเรียกใชงาน และระยะเวลาท่ีเคร่ืองใชในการประมวลผล เชน หากรูป
มีขนาดใหญอาจตองปรับแกใหมีขนาดเล็กลงเพื่อลดระยะเวลาการประมวลผล แตขณะเดียวกัน
จะตองทําใหสามารถยืดหยุนและเรียกดูรูปขนาดใหญไดตามความตองการของผูใช 

 2.5)  การใช Blinking เพ่ือเรียกความสนใจ หากมีมากเกินไป แทนท่ีจะ
ทําใหเว็บไซตนาสนใจ จะทําใหผูใชรูสึกไมสะดวกในการใชงาน หรืออาจเกิดความรําคาญ 
 2.6)  การเลือกใชเคร่ืองมือในการสรางเว็บไซตนั้นจะตองคํานึงถึงการ
รองรับ การใชงานของ Web Browsers ท่ีแตกตางกัน ท้ังนี้หากมีการใชเคร่ืองมือท่ีไมสามารถ
รองรับ Web Browsers ไดทําประเภท ความมีการแจกแจงเพื่อใหผูใชไดทราบ 
 2.7)  ส่ิงสําคัญที่สุดของการเขียนเว็บไซตเพ่ือใหเปน Professional คือ 
ทําใหเกิดความเปนสากล และนาเช่ือถือ ดังนั้น จึงควรจะศึกษาเว็บไซตท่ีมีมาตรฐาน และเปน
สากลวิเคราะหส่ิงท่ีทําใหเว็บไซตนั้นดูเปนสากล และจะพบวาไมใชการใชสีหรือเทคนิคเขาไป
มาก ๆ หากแต จะใชคอนเซ็ปตเรียบหรู ดูเปนสากล นั่นคือทําใหเว็บไซตดูสะอาดตาและเหมาะ
กับการเขาไปใชงานอยางเปนธรรมดา 
 (3)  ความสัมพันธกับผูใชระบบและหนาจอ (User Interface) 
 การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอรใด ๆ นั้น นอกเหนือจากมุมมอง ใน
สวนของกระบวนการทํางานและขอมูลแลว ยังมีสวนหลักท่ีตองคํานึงถึงคือ การคํานึงถึง
ความสัมพันธกับผูใชระบบ (User Interface) ดังนั้นหากในการจัดทําโครงงาน ผูศึกษาจําเปนตอง
เรียนรูความสัมพันธระหวางมนุษยกับการใชงานระบบคอมพิวเตอร ทําความเขาใจกับผูใช
ระบบงาน จํากฎการออกแบบระบบงานมาประยุกตใชในการออกแบบ และตองคํานึงถึง
กรรมวิธีในการจัดการกับอุปกรณ(Interaction Device) ที่เกี่ยวของกับระบบ และเวลาการ
ตอบสนองในการทํางานของระบบ นอกจากนั้นจําเปนตองเรียนรูในเร่ืองการจัดการเร่ืองสีท่ีใช 
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และการจัดการเร่ืองโครงสรางหนาจอ ซ่ึงผลจากการทําทฤษฎีดังกลาวขางตนมาประยุกตใชจะ
สงผลใชไดระบบงานคอมพิวเตอร ท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ังในดานฟงก ช่ันการใชงานและ
ความสัมพันธกับผูใชระบบ 
 (4)  ความสัมพนัธระหวางมนษุยกับการใชงานระบบคอมพวิเตอร ประกอบดวย 
 4.1)  ลักษณะทางกายภาพของผูใชและสถานท่ีปฏิบัติงาน 
 4.2)  ความรูสึกนึกคิดและความสามารถในการรับรู 
 4.3)  ความแตกตางดานบุคลิกภาพ 
 4.4)  ความแตกตางดานวัฒนธรรมและเช้ือชาติ 

 (5)  กฎหลักในการออกแบบ (Golden Rules of Interfaces Design) ประกอบดวย 
  5.1)  ความคงท่ีภายในระบบ 
  5.2)  ความสามารถในการอนุญาตใชปุม Shortcuts 
  5.3)  ขอมูลตอบสนอง 
  5.4)  การจัดกลุมของการกระทําไวอยางเปนลําดับ 
  5.5)  การปองกัน จัดการและแกไขความผิดพลาด 
  5.6)  ความงายในการทําซํ้า 
  5.7)  การรองรับการควบคุมการใชงาน 
  5.8)  การลดความจําระยะส้ัน 

 (6)  แนวทางในการแสดงขอมูล (Guidelines for data Display) ประกอบดวย 
 6.1)  การจัดการเกี่ยวกับการแสดงขอมูล (Organize the display)  

 6.1.1)  ขอมูลท่ีแสดงจะตองคงท่ี 
 6.1.2)  ขอมูลท่ีแสดงจะตองเกิดประโยชนกับผูใชระบบ 
 6.1.3)  ขอมูลตองไมใชความจําเปนของผูใชระบบมากนัก 
 6.1.4)  ขอมูลท่ีแสดงจะตองเหมาะสมกับขอมูลท่ีปอนเขาไป 
 6.1.5)  ขอมูลจะตองยืดหยุนสําหรับผูใชในการควบคุม 

 6.2)  การดึงดูดความสนใจของผูใชระบบ 
 6.2.1)  การจัดกลุมขอมูล (Intensity) 
 6.2.1)  การเนนขอมูล (Marking) 
 6.2.1)  ขนาดของขอมูล (Sizing) 
 6.2.1)  ลักษณะอักษร (Font) 
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 6.3)  การใชความแตกตางของสี (Inverse video) 
 6.3.1)  การใชการกระพริบ (Blinking)  
 6.3.2)  การใชสี 
 6.3.3)  การใชสีกระพริบ (Color Blinking) 

 6.4)  แนวทางในการกําหนดการปอนขอมูลเขา 
 6.4.1)  ความคงท่ีในการปอนขอมูลเขา 
 6.4.2)  การใชการใสขอมูลจากผูใชนอยท่ีสุด 
 6.4.3)  การปอนขอมูลตองไมใชความจําของผูใชระบบม 
 6.4.4)  ความยึดหยุนในการปอนขอมูลของผูใช 

 (7)  หลักในการจัดจอภาพและวินโดว 
 การออกแบบหนาจอ ผูออกแบบระบบจะตองทําการวิเคราะหอินพุตและ
เอาทพุตและข้ันตอนท่ีจะเกินในกระบวนการนั้น ๆ นอกจากนั้นตองมีการจัดความเหมาะสมของ
จํานวนขอมูลท่ีทําการแสดงในแตละหนาจอ คือมีการบริหารพื้นท่ีหนาจอนอกเหนือไปจากการ
คํานึงแนวทางในการแสดงขอมูล ดังนี้ 
 7.1)  แนวทางในการจัดจอภาพ 

 7.1.1)  หนาจอควรมีคําอธิบายขอมูลในทุก ๆ สวน    
 7.1.2)  ส่ิงท่ีนําเสนอบนหนาจอควรเขาใจไดทันที 
 7.1.3)  รูปแบบและการนําเสนอมีความคงท่ี ส้ัน กระชับ  
 7.1.4)  นําเสนออยางมีโครงสราง 
 7.1.5)  การนําเสนอขอความควรมีลักษณะชิดซาย 
 7.1.6)  การนําเสนอหนาจอตอเนื่องควรมีเลขกํากับ 
 7.1.7)  ควรใชผูใชสามารถควบคุมอินพุตและเอาทพุตไดเอง 

 7.2)  การจัดการเร่ืองสี (Coloring) 
 สี เปนปจจัยสําคัญในการแสดงภาพ ดังนั้น ในการใชสีในการจัดการ
ระบบทั้งอาจใหคุณและโทษนั้น หมายถึง การใชสีที่เหมาะสม การใชระบบเปนท่ีนาสนใจแต
หากใชสีท่ีไมเหมาะสม จะสงผลใหเกิดความไมนาใชงานของระบบ ซ่ึงอาจจะสรุปไดดังนี้ 
 7.2.1)  ใชสีจํานวนจํากัด เพ่ือไมใหหนาจอมีลีหลากหลายเกินไป 
หลักเบ้ืองตน ไมควรใชสีเกิน 4 สี สําหรับการนําเสนอขอความ 1 จอภาพ และไมเกิน 5 สี 
สําหรับการแสดงจอภาพตอเนื่อง 
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 7.2.2)  ใชสีเพ่ือทําใหงานเร็วข้ึน (Highlight or Motivate) หรือชา
ลงเน่ืองจากสีมีสวนกระตุนผูใช และมีสวนทําใหผูใชรูสึกวางานควรรอ 

 7.2.3)  ใชสีเพื่อรองรับการทํางานตามความตองการของผูใช 
 7.2.4)  ใชสีเพื่อลดงานของผูใชระบบ 
 7.2.5)  ออกแบบโดยใชสีขาว คํากอน (Monochrome) 
 7.2.7)  ใชสีในการจัดลักษณะหรือสรางรูปแบบ (Format) 
 7.2.8)  เลือกใชสีแบบคงท่ี (Consistency) ไมเลือกใชสีมากเกินไป

เนื่องจาก จะทําใหเกินการสับสน 
 7.2.9)  การใชสีผิดอาจทําใหเกิดความเขาใจผิด (Misleading)  

 7.2.10)  เปล่ียนสีเม่ือสถานนะของหนาจอเปล่ียน 
 7.2.11)  ใชความเขมของสีในการแสดงขอมูล 
 7.2.12)  ใชสีเพื่อใหเกิดการเหมาะสมทางกราฟก 
 7.2.13)  การใชตัวอักษรสีนํ้าเงินจะอานยาก 
 7.2.14)  สีฟาหรือสีนํ้าเงิน มันถูกใชสําหรับทํา Background 
 7.2.15)  สีแดงหรือเขียว มันอยูในศูนยกลางของความสนใจ 
 7.2.16)  สีใกลเคียงกันจะอานยาก 

 7.3)  ขอระวังในการใชสี 
 ถาใชสีท่ีมีความละเอียดสูงเกินไป อาจทําใหเคร่ืองคอมพิวเตอรมี
ความสามารถในการแสดงภาพตํ่าไมสามารถรับขอมูลได 

 7.4)  การจัดตัวอักษร 
 7.4.1)  การใชตัวใหญ หรือตัวเล็ก เพื่อเนนขอความ 
 7.4.2)  ขนาดของตัวอักษร ใหเหมาะสมกันการจัดหนาจอ 
 7.4.3)  ลักษณะของตัวอักษรเหมาะกับการใชงาน  

 7.5)  การใชสัญลักษณ (Icon) 
 7.5.1)  ใชสัญลักษณเพื่อดึงดูดความสนใจ 
 7.5.2)  ใชสัญลักษณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 
 7.5.3)  ใชสัญลักษณเพื่อใหเกิดการประหยัดเนื้อท่ี 
 7.5.4)  ควรจัดคําอธิบายไวใหผูใชจะเขาใจสัญลักษณ  
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 7.6)  การใชเมาส 
 7.6.1)  ไมควรใหผูใชทําการลากเมาสในการทํางานระยะไกล 
 7.6.2)  ไมควรใหผูใชสับเปล่ียนระหวางเมาสกับคียบอรดบอย  
 7.6.3)  ใชเมาสเพื่อใหเกิดประโยชน ทดแทนการพิมพ 

 (8)  มุมมองของการจัดหนาจอ (Visual of User Interface) 
 8.1)  ความแตกตาง (Contrast) การใชความแตกตางเพื่อเปนจุดพึงดูดใน

แตละหนาจอหรือชวยในการจัดแบงกลุม 
 8.2)  การทําซํ้า (Repetition) เพื่อใหเกิดความคงที่ในสวนตาง ๆ ของ

หนาจอในเร่ืองสี ขนาด ปุม ตัวอักษร 
 8.3)  การจัดทิศทาง (Alignment) จะทําใหหนาจอเกิดความสวยงาม 
 8.4)  การจัดกลุม (Proximity) จะทําใหการใชงานของหนาจอเปนไปได

อยางประสิทธิภาพ 
 (9)  มาตรฐานการออกแบบหนาจอ (Standard of User Interface Design) 

 มาตรฐานในการออกแบบหนาจอ หมายถึง ขอกําหนดในการจัดทําการ
ออกแบบหนา หรือระบบงานท่ีจะนําไปใชทั้งหมดในระบบงานหรือทุก ๆ หนาจอ เพื่อส่ือ
สัญลักษณหรือจัดทํามาตรฐานเพ่ือใหเกิดความคงท่ี (Consistency) ของระบบงาน ตัวอยางเชน 
รูปแบบสัญลักษณ โลโก ปุมหรือไอคอน เพ่ือแสดงขอตกลงในการออกแบบหนาจอ การใชสี 
เปนตน 

  (10) องคประกอบของการออกแบบเว็บไซตอยางมีประสิทธิภาพ 
 10.1)  ความเรียบงาย (Simplicity) 

 หลักสําคัญของความเรียบงาย คือ การส่ือสารเน้ือหาถึงผูใชโดย
จํากัดองคประกอบเสริมท่ีเกี่ยวของกับการนําเสนอใหเหลือเฉพาะส่ิงท่ีจําเปนเทานั้น 

 10.2)  ความสม่ําเสมอ (Consistency) 
 การสรางความสม่ําเสมอใหกับเว็บไซต สามารถทําไดโดยใช

รูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บไซต เนื่องจากผูใชจะรูสึกกับเว็บไซตวาเปนเสมือนสถานท่ีจริง ถา
ลักษณะของแตละหนาในเว็บไซตเดียวกันนั้นแตกตางกันมาก ผูใชก็เกิดความสับสน และไม
แนใจวากําลังอยูในเว็บเดิมหรือไม 

 10.3)  ความเปนเอกลักษณ (Identity) 
 การออกแบบตองคํานึงถึงลักษณะขององคกร เนื่องจากรูปแบบของ

เว็บไซตสามารถจะสะทอนถึงเอกลักษณ และลักษณะขององคกรนั้นได ซ่ึงการใชชุดสี ชนิด
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ตัวอักษร รูปภาพ และกราฟกจะมีผลกระทบตอรูปแบบของเว็บไซตอยางมาก ผูออกแบบจึงตอง
เลือกใชองคประกอบเหลานี้อยางเหมาะสม 

 10.4)  เนื้อหาท่ีมีประโยชน (Useful Content) 
 เนื้อหาถือเปนส่ิงสําคัญท่ีสุดในเว็บไซต ดังนั้นในเว็บไซตควร

จัดเตรียมเน้ือหา และขอมูลท่ีผูใชตองการใหถูกตอง และสมบูรณ โดยมีการปรับปรุง และ
เพิ่มเติมใหทันตอเหตุการณอยูเสมอ เนื้อหาท่ีสําคัญท่ีสุด คือ เนื้อหาท่ีสรางข้ึนมาเอง โดยทีมงาน
ของตนและไมซํ้ากับเว็บอ่ืน เพราะจะเปนส่ิงท่ีดึงดูดผูใชไดเขามาในเว็บไซตอยูเสมอ 

 10.5) ระบบเนวิเกชันท่ีใชงาย (Use – Friendly Navigation)  
 ระบบเนวิเกชันเปนองคประกอบท่ีสําคัญมากของเว็บไซต จึงตอง

ออกแบบใหผูใชเขาใจไดงาย และใชงานสะดวก โดยใชกราฟกท่ีส่ือความหมายรวมกับคําอธิบาย
ท่ีชัดเจน รวมท้ังมีรูปแบบและลําดับของรายการท่ีสม่ําเสมอ อาจเพ่ิมเนวิเกชันท่ีเปนตัวอักษรไว
ท่ีตอนทายของหนา เพื่อชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูใชท่ีส่ังใหบราวเซอรไมแสดงรูปบกรา
ฟก (ยกเลิกออปช่ัน Show Picture) เพื่อความรวดเร็วในการเรียกดู 

 10.6) มีลักษณะท่ีนาสนใจ (Visual Appeal) 
 เปนเร่ืองยากท่ีจะตัดสินใจวาหนาตาของเว็บไซตแหงใดแหงหนึง่นัน้

นาสนใจหรือไม เพราะเกี่ยวของกับความชอบของแตละบุคคล อยางไรก็ดี หนาตาของเว็บไซต
จะมีความสัมพันธกับคุณภาพขององคประกอบตาง ๆ เชน คุณภาพของกราฟกท่ีจะตองสมบูรณ
ไมมีรองรอยของความเสียหายเปนจุดดาง หรือมีของเปนข้ันบันไดใหเห็น การใชชนิดตัวอักษรที่
อานงายสบายตา และการใชโทนสีท่ีเขากันอยางสวยงาม เปนตน 

 10.7) การใชงานอยางไมจํากัด (Compatibility) 
 ควรออกแบบเว็บไซตใหผูใชสวนใหญเขาถึงไดมากท่ีสุด โดยไมมี

การบังคับใหผูใช ตองติดต้ังโปรแกรมใด ๆ เพิ่มเติมหรือตองเลือกใชบราวเซอรชนิดใดชนิด
หนึ่งจึงจะสามารถเขาถึงเน้ือหาได สามารถแสดงผลไดในทุกระบบปฏิบัติการ และท่ีความ
ละเอียดหนาจอตาง ๆ กันอยางไมมีปญหา ส่ิงเหลานี้จะยิ่งมีความสําคัญมากข้ึน สําหรับเว็บไซต 
ท่ีมีผูใชบริการจํานวนมาก หรือมีกลุมเปาหมายท่ีหลากหลาย 

 10.8) คุณภาพในการออกแบบ (Design Stability) 
 ถาอยากใหผูใชรูสึกวาเว็บนี้มีคุณภาพถูกตอง และเช่ือถือได ก็ควร

ใหความสําคัญกับการออกแบบเว็บไซตอยางมาก เชนเดียวกับส่ือประเภทอ่ืน ๆ ท่ีตองออกแบบ
และเรียบเรียงเนื้อหาอยางรอบคอบ เว็บไซตที่ทําข้ึนอยางลวก ๆ ไมมีมาตรฐานการออกแบบและ
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จัดระบบขอมูลนั้น เม่ือมีขอมูลเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ก็จะเกิดปญหาและไมสามารถสรางความ
นาเช่ือถือจากผูใชได 
 10.9)  ระบบการใชงานที่ถูกตอง (Function Stability) 

 ระบบการทํางานตาง ๆ ในเว็บไซตจะตองมีความแนนอน และทํา
หนาท่ีไดอยางถูกตอง ตัวอยางเชน ถามีแบบฟอรมสําหรับใหผูใชการกรอกขอมูล ก็ตองแนใจวา
ฟอรมนั้นสามารถใชการไดจริงอยางงายท่ีสุดก็คือ ลิงคตาง ๆ ที่มีอยูนั้นจะตองเช่ือมโยงไปยัง
หนาท่ีมีปรากฏอยูจริงและถูกตองดวย 
 
 2.1.2  ทฤษฎีระบบฐานขอมูล 

 (1)  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับฐานขอมูล ประกอบดวย 
 1.1)  ฐานขอมูล เปนโครงสรางทางสารสนเทศ คือ เปนท่ีเก็บขอมูลหลาย 

ๆ แฟมขอมูลและวิธีเก็บบันทึกขอมูลอยางมีระเบียบแบบแผน ซ่ึงทําใหเราสามารถใชขอมูล
รวมกันไดทุกแผนกหรือท้ังบริษัท โดยมีการปองกันไมใหผูท่ีไมมีหนาท่ีเกี่ยวของเขาไปใชขอมูล 
 1.2)  ความหมายฐานขอมูล หมายถึง การสรางหรือการออกแบบของ
ขอมูลโดยมีจุดมุงหมายเฉพาะสําหรับกลุมผูใช และมีแนวทางในการนําไปใชตามความตองการ
ของผูใชโดยท่ัวไป ขอมูลมักจะประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้ 

 1.2.1)  บิต หรือ Bit คือการแทนคาของขอมูลดวยตัวเลขฐาน 2  
(0 และ 1) 
 1.2.2)  อักขระ หรือ Character คือการรวมกันของ Bit เพื่อแสดงคา
ของอักษรท้ังตัวเลขและตัวอักษร 
 1.2.3)  เขตขอมูล หรือ Field คือกลุมของ Character ที่รวมกันเปน
คํา คําหนึ่งหรือกลุมของคําหรือกลุมของตัวเลขท่ีใหความหมายถึงส่ิง ๆ หนึ่ง เชน ชื่อของ
นักเรียน 

 1.2.4)  ระเบียนขอมูลหรือ Record หมายถึงกลุมของ Field รหัส
ประจําตัวนักเรียน ช่ือ – นามสกุล ท่ีอยู วันเดือนปเกิด ท้ังหมดนี้รวมเปน 1 ระเบียนขอมูล 
 1.2.5)  แฟมขอมูล หรือ File คือ กลุมของ Record ประเภทเดียวกัน 
เชน Record นักเรียนหลาย ๆ คน รวมเปน 1 แฟมขอมูล 
 1.2.6)  ฐานขอมูล หรือ Database คือ กลุมของ File ประเภท
เดียวกันมารวมกัน เชน ไฟลประวัตินักเรียน ไฟลวิชาท่ีลงทะเบียน เปนตน 
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 (2)  ระบบฐานขอมูล  
 ระบบฐานขอมูล หมายถึง ระบบงานซ่ึงมีการนําเทคโนโลยีฐานขอมูลมา

ใชเพื่อความมีประสิทธิภาพของการดําเนินงานกับขอมูลโดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือ
จะประกอบดวยสวนประกอบสําคัญ 3 สวนคือ  

 2.1)  ฐานขอมูล คือ ขอมูลหลักของหนวยงานหรือองคกรใด พรอมท้ัง
ความสัมพันธของขอมูลหลักเหลานี้ท่ีถูกเก็บรวบรวมเขาไวดวยกันอยางมีระบบ ไมซับซอนกัน 
โดยมีเปาหมายหลักคือ ใหผูใชทุกคนสามารถใชขอมูลรวมกันได สามารถมองขอมูลท่ีใชรวมกัน
นี้ไดในลักษณะท่ีแตกตางตามความตองการของผูใชแตละคนได และเพ่ือใหขอมูลตาง ๆ ใน
ฐานขอมูลถูกนําไปใชไดงายสะดวกรวดเร็ว ทันสมัย และมีความถูกตองอยูเสมอ 
 2.2)  ระบบจัดการฐานขอมูลเปนซอฟตแวร (Software) ท่ีใชเปนตัวกลาง
ระหวาผูใชกับฐานขอมูลทําหนาท่ีชวยจัดการส่ิงตาง ๆ ท่ีจําเปนใหกับผูใช เชน การสรางหรือ
การเรียกใชฐานขอมูล ท้ังนี้เพื่อใหผูใชเหลานั้นสามารถดึงขอมูลภายในฐานขอมูลมาใช หรือ
แกไขตามลักษณะท่ีผูใชตองการไดโดยสะดวก โดยไมตองรับรูเกี่ยวกับรายละเอียดภายในของ
การจัดเก็บขอมูลในฐานขอมูล ท้ังนี้เนื่องจากระบบจัดการฐานขอมูลจะไมอนุญาต ใหผูใช
เรียกใชขอมูลจากฐานขอมูลไดโดยตรงทุกคร้ัง ของการทํางานกับขอมูลในฐานขอมูลจะผาน
ระบบจัดการฐานขอมูลเสมอ และโดยท่ัวไปอาจกลาวไดวา ระบบจัดการฐานขอมูลประกอบดวย
โครงสรางหลักพื้นฐาน 2 สวนท่ีผูใชท่ัวไปไดสัมผัสติดตอดวย 
 2.3)  ผูใช ผูใชในท่ีนี้จะหมายถึงผูท่ีเกี่ยวของกับฐานขอมูลตามอํานาจ
หนาท่ีและความสามารถใชงานฐานขอมูล โดยท่ัวไปอาจจําแจกได 3 ประเภท ดังนี้ 
 2.3.1)  ผูบริหารฐานขอมูล (Data – Base Administrator หรือ 
DBA) คือ บุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตอการออกแบบ และสรางฐานขอมูลใน
องคกรใหมีจํานวนช้ินขอมูล (Data Item) และความหมาย (Semantics) เปนไปตามความตองการ
ของเจาของขอมูลใน แตละหนวยงานยอยขององคกร ดําเนินการจัดการใหขอมูลดวย จากหนาท่ี
ดังกลาวนี้จะเห็นวา ผูบริการฐานขอมูลมีความสําคัญตอระบบฐานขอมูลมาก ดังนั้น เพ่ือใหการ
ใชฐานขอมูลเปนไปดวยดี ผูบริหารฐานขอมูลจึงเปนผูมีความรูในดานการบริการ งานดาน
วิชาการควบคูไปดวย 
 2.3.2)  ผูใชท่ัวไป (End User) ผูใชในท่ีนี้จะหมายถึงผูท่ีเกี่ยวของ
กับฐานขอมูลตามอํานาจหนาท่ีและความสามารถใชงานฐานขอมูล  
 2.3.3)  ผูเขียนโปรแกรม (Application Programmer) คือบุคคลท่ีมี
ความรูความสามารถในการติดตอใชงานกับระบบจัดการฐานขอมูลเองโดยตรง ดวยการเขียน
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โปรแกรมประยุกตทํานองคลายคลึงกับการประมวลผลขอมูลธรรมดา ผูใชท้ัง 3 ประเภท เม่ือ
ตองการใชขอมูลในฐานขอมูลตองผานระบบจัดการฐานขอมูลทุกคร้ังเสมอ 
 การจัดการฐานขอมูลในปจจุบัน กาวเขาสูยุคของการประมวลขอมูล
ดวยคอมพิวเตอรเนื่องมาจากคอมพิวเตอรไดกาวเขามามีบทบาทสําคัญตอการปฏิบัติงานของ
หนวยงานตาง ๆ ทุกวงการท้ังในภาครัฐบาล และภาคเอกชน เม่ือขอมูลท่ีตองการประมวลมี
จํานวนมาก และการประมวลผลมีความยุงยากซับซอนข้ึน จึงเกิดมีการใชฐานขอมูล และระบบ
จัดการฐานขอมูลโดยมีผูใหความสนใจและขยายแนวความคิดนี้ออกไปอยางกวางขวาง ไดมีการ
พัฒนาระบบจัดการฐานขอมูลแบบตาง ๆ ข้ึนใช และจําหนายในทองตลาดกันเปนจํานวนมาก 
ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีทางดานฮารดแวร (Hardware) ของเคร่ืองคอมพิวเตอรก็ไดมีการ
พัฒนาใหมีขีดความสามารถสูงข้ึน เร่ือย ๆ ซ่ึงสงผลใหมีแนวทางในการพัฒนาระบบจัดการ
ฐานขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพในการทํางานไดดียิ่ง ๆ ข้ึน 
 (3)  ชนิดของขอมูล (Type of Data) 
 ชนิดของขอมูลท่ีจัดเก็บในปจจุบันไมใชมีเพียงขอมูลท่ีเปนชนิดตัวอักษร
เทานั้น แตจะมีชนิดของขอมูลท่ีจัดเก็บในลักษณะของรูปภาพหรือเสียง ซ่ึงชนิดของขอมูล
สามารถแบงเปนรูปแบบสําคัญ ๆ ไดดังตอไปนี้ 

 3.1)  ขอมูลชนิดขอความ (Text) เปนขอมูลท่ีประกอบข้ึนดวยอักขระตาง 
ๆ ท่ีนํามารวมกันโดยไมมีรูปแบบท่ีชัดเจนแนนอน ขอมูลท่ีจัดเก็บชนิดนี้จะมีความหมายใน
ตัวเองไมจําเปนตองนํามาตีความหมายอีก 
 3.3)  ขอมูลชนิดรูปแบบ (formatted data) เปนขอมูลท่ีประกอบดวย
อักขระตาง ๆ ซ่ึงมีรูปแบบแนนอน โดยอาจจัดเก็บอยูในรูปแบบของรหัส และจําเปนตองนํารหัส
ดังกลาวนี้มาตีความอีกคร้ังหนึ่งเม่ือใชงาน เชน รหัสสาขาวิชา CS คือโปรแกรมของสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร เปนตน 

 3.4)  ขอมูลชนิดรูปภาพ (Images) เปนรูปภาพท่ีใชแทนขอมูล ซ่ึงใน
ปจจุบันนิยมใชงานมากข้ึนโดยรูปภาพดังกลาวอาจจะสรางดวยโปรแกรม หรือเปนภาพท่ีไดจาก
การถายดวยกลองดิจิตอลหรือจากกการสแกนภาพ รวมทั้งภาพจากวิดีโอ 

 3.5)  ขอมูลชนิดเสียง (Audio/Sound) เปนขอมูลอีกชนิดหนึ่งท่ีจัดเก็บเปน
ลักษณะของเสียง เชน Midi, Digital, Audio 
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 2.1.3  ทฤษฎีการวิเคราะหและออกแบบระบบ 
 (1)  การวิเคราะหและออกแบบระบบ (System Analysis and Design)  

 การวิเคราะหระบบงาน เปนการศึกษาถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบงาน
ปจจุบัน (Current System) เพ่ือการออกแบบระบบการทํางานใหม (New System) นอกจาก
ออกแบบสรางระบบงานใหมแลว เปาหมายในการวิเคราะหระบบตองการปรับปรุงและแกไข
ระบบงานเดิมใหมีทิศทางท่ีดีข้ึน โดยกอนท่ีระบบงานใหมยังไมนํามาใชงาน ระบบงานที่
ดําเนินการอยูในปจจุบันเราเรียกวา ระบบงานปจจุบัน แตถาตอมามีการพัฒนาระบบใหมและ
นํามาใชงาน เราจะเรียกระบบปจจุบันท่ีเคยใชนั้นวา ระบบเกา (Old System) วงจรการพัฒนา
ระบบไดกลาวถึง ข้ันตอนในการพัฒนาระบบ 7 ข้ัน คือ 

 1)  เขาใจปญหา (Problem Recognition) คือ ศึกษาระบบการทํางาน
ปจจุบัน เพื่อเปนแนวทางในการวิเคราะหถึงความเปนไปได 

 2)  ศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) คือ กําหนดปญหา และศึกษา
ความเปนไปไดหรือไม ท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงระบบ โดยเก็บรวบรวมขอมูลของระบบ         
งานปจจุบัน และคาดคะเนความตองการของระบบงานใหม รวมทั้งแนวในการจัดสรางระบบ      
งานใหม 

 3)  วิเคราะห  (Analysis) เปนการกําหนดความตองการของระบบและวาง
แผนการดําเนินงาน โดยใชเทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูล พจนานุกรมขอมูล (Data dictionary) 
แผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram) รูปแบบขอมูล (Data Model) รูปแบบระบบ 
(System Model) และผังระบบ (System Flowcharts) กําหนดรายละเอียดของขอมูล เพื่อจัดสราง
ระบบ 

 4)  ออกแบบ (Design)  ออกแบบระบบงานใหม เพื่อใหสอดคลองกับ        
ความตองการของผูใช 

 5) สรางและพัฒนาระบบ (Construction) ทําการเขียนโปรแกรม ท่ีได
ออกแบบไว เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและทําการทดสอบโปรแกรม เพื่อใหสามารถ
ทํางานไดตรงตามวัตถุประสงค 

 6)  การปรับเปล่ียน (Conversion)  ทําการปอนขอมูลเขาไปในระบบ และ
แกไขระบบหากพบวามีขอผิดพลาดเกิดข้ึนในระบบ และเตรียมคูมือการใชงาน 

 7)  บํารุงรักษา (Maintenance) แกไขโปรแกรมหลังการใชงานแลว หรือ
ทําการแกไขเพ่ิมเติม เพื่อใหระบบสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 (2)  การวิเคราะหและออกแบบโครงสราง (Structure System Analysis Design) 
 จากระบบปจจุบัน สูระบบใหม (Current to New System) ส่ิงท่ีควรเร่ิมตน

ในการวิเคราะห และออกแบบระบบคือ ทําความเขาใจหรือวิเคราะหระบบงานเดิม เพื่อใหทราบ
ถึงปญหาและสามารถนําระบบงานใหมมาใชในการแกไขปญหาได โดยท้ังนี้ระบบงานเดิมท่ีนํา
คอมพิวเตอรไปใชแกปญหา อาจเปนระบบงานที่ใชระบบคอมพิวเตอรท่ีไมสามารถรองรับการ
ทํางานหรือเปนระบบงานเดิมในลักษณะระบบมือก็ได โดยเมื่อนํามาวิเคราะหและออกแบบ ส่ิง
ท่ีผูศึกษาควรทําความเขาใจไวเสมอ คือ การวิเคราะหและออกแบบระบบคอมพิวเตอร มิใช การ
นําคอมพิวเตอรไปแทนการทํางานของคนเทานั้น หากแตสามารถวิเคราะหและออกแบบระบบ 
เพื่อปรับปรุงใหไดกระบวนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 (3)  พจนานุกรมขอมูล (DD: Data Dictionary) 
 พจนานุกรมขอมูลหรือ DD เปนท่ีบันทึกนิยามโครงสรางและรูปแบบของ

ขอมูลในระบบไวใหเปนท่ีเขาใจตรงกัน และทราบวาประกอบดวยสวนใดบาง โดยท่ัวไปการ
จัดทําพจนานุกรมขอมูลไมมีรูปแบบท่ีแนนอน ข้ึนอยูกับความแตกตางของระบบงาน ความ
แตกตางของซอฟตแวรท่ีใช แตโดยปกติแลวองคประกอบพื้นฐานสําคัญท่ีควรจะระบุไวมี
ดังตอไปนี้ 
 3.1)  ชื่อของขอมูล (Name of Data Item) คือ ช่ือของขอมูลท่ีถูกเรียกใช
โดยโปรแกรม ซ่ึงควรจะส่ือความหมายถึงตัวขอมูลได แตตองเปนไปตามรูปแบบ (Syntax) ของ
ซอฟตแวรนั้นๆ ดวย 
 3.2)  รายละเอียดแสดงความหมายของชื่อขอมูล (Description of Data 
Item) ขอมูลทุกตัวควรจะมีคําอธิบายความหมายใหชัดเจนวา หมายถึงอะไร เพราะชื่อขอมูลใน
บางภาษาอาจจะมีขอจํากัด 
 3.3)  ชนิดของขอมูล (Data Type) ขอมูลทางคอมพิวเตอรมีหลายชนิด จึง
ควรระบุชนิดของขอมูลใหชัดเจนวา เปนแบบตัวเลขท่ีใชคํานวณ หรือเปนตัวเลขท่ีเปนรหัส เปน
ตัวอักษรหรือเปนแบบตรรกะ 
 3.4)  ความยาวของขอมูล (Length of Item) ในพจนานุกรมขอมูล ขอมูล
ทุกตัวควรระบุความยาวสูงสุด (Maximum Length) ในการจัดเก็บขอมูลดวย 
 3.5)  รายละเอียดเพิ่มเติมอ่ืนๆ (Other Addition Information) ไดแก 
รายละเอียดเพิ่มเติมอ่ืน ๆ ท่ีผูพัฒนาระบบเห็นสมควรระบุไวเพื่อประโยชนในการพัฒนาปรับปรุง
หรือแกไขระบบ 
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 2.1.4  ทฤษฎีระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 
 อินเตอรเน็ตหรือทางดวนขอมูล เปนระบบเครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญ ท่ี

เช่ือมโยงระหวางคอมพิวเตอรทั่วโลกไวดวยกัน เหมือนเครือขายใยแมงมุม โดยมีจุดประสงค
เร่ิมแรกในการสํารองขอมูลสําคัญ ๆ ไมใหสูญหาย โดยใชหลักความจริงท่ีวา ถาหากมีขอมูลท้ัง
โลกเก็บไวในคอมพิวเตอรเพียงเคร่ืองเดียว โอกาสเส่ียงท่ีขอมูลจะหายก็มีมาก แตถาหากมีการ
สํารองขอมูลไวในเคร่ืองคอมพิวเตอรตาง ๆ ท่ัวโลกโอกาสที่ขอมูลจะสูญหายไปก็เปนไปไดยาก
ข้ึน และถามีการนําเอาคอมพิวเตอรทุกเคร่ืองเช่ือมตอกันถึงแมคอมพิวเตอรเคร่ืองหน่ึงเครื่องใด
เสียก็ยังสามารถใชขอมูลจากเคร่ืองอ่ืน ๆ ทดแทนได 
  เนื่องจากอินเตอรเน็ตเปนระบบท่ีเปดกวางใหทุกคนสามารถเขามารวมใช
ทรัพยากรไดดังนั้นจึงมีการควบคุมมาตรฐานการติดตอโดยเคร่ืองคอมพิวเตอรทุกเคร่ืองท่ีทําการ
ติดตอกับอินเตอรเน็ตนั่นจําเปนตองมีการใชโปรโตคอล TCP/IP เพื่อใหคอมพิวเตอรทุกรุนทุก
แบบสามารถติดตอส่ือสารกันไดอยางถูกตอง 
  
2.2    เอกสารท่ีเก่ียวของ 
 เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย 
 2.2.1  โปรแกรมบริหารจัดการเว็บไซต Joomla! 
  “Joomla!” โปรแกรม open source ท่ีเปนระบบบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต 
(Web Content Management Systems: CMS) ซ่ึงถูกพัฒนาดวย PHP และใชฐานขอมูลของ 
MySQL ในการเก็บขอมูล มีเทคนิคการเขียนโปรแกรมข้ันสูงภายใตมาตรฐาน XHTML สามารถ
ทํางานไดหลายแพลตฟอรมท่ีรองรับ PHP และ mySQL ท้ังน้ี Joomla! ไดถูกพัฒนาข้ึนอยาง
ตอเนื่องจากทีมพัฒนาท่ีมีอยูท่ัวโลก ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนอยูตลอดเวลา โดยระยะเร่ิมตน 
Joomla! ไดมุงเนนเพื่อใชในการพัฒนา Coporate Website หรือเว็บไซตของบริษัทและองคกร
ตางๆ รวมไปถึงเว็บ Intranet ภายในหนวยงาน โดยมีจุดเดนอยูท่ีความสวยงามของรูปแบบท่ีดู
เปนสากลรวมถึงความงายตอการใชงานของท้ังผูพัฒนาและผูเขาชมเว็บไซต ซ่ึงใหความรูสึก
แตกตางจาก CMS ท่ัวไป ตรงที่สามารถออกแบบและสรางหนาตาของเว็บไซต (Template) ได
ตามตองการ และเนื่องจากการพัฒนา Joomla! ท่ีมีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ทําใหปจจุบันมีเคร่ืองมือ
เสริมหลายตัวท่ีชวยในการนําไปใชสรางเว็บไซตไดหลายประเภทมากข้ึน อาทิ การสรางเว็บไซต
เชิงพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หรือ E-Commerce การสรางเว็บทา (Portals) การสรางเว็บไซตเพื่อใช
เปน Community และเว็บไซตประเภทอ่ืนๆ หลากหลายรูปแบบข้ึนอยูกับการประยุกตใช 
Joomla! สามารถชวยในการเขียนเว็บไซตไดโดยไมจําเปนตองมีความรูทางดานการเขียน
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โปรแกรมอยาง HTML, XML, DHTML, PHP หรือแมแต mySQL ซ่ึงผูใชสามารถเพ่ิมเติมและ
เปล่ียนแปลงเนื้อหา โดยไมจําเปนตองเสียเวลาไปกับการแกไขโปรแกรม รวมถึง Joomla! ยังไม
มีขีดจํากัดในเร่ืองของการออกแบบ ทําใหผูใชสามารถปรับเปลี่ยนหนาตาเว็บไซตไดตาม
ตองการ 
  ประโยชนหลักของ “Joomla!” คือ การทําใหผูใชสามารถจัดการกับเนื้อหาหรือ
ขอความ (Content) ไดโดยตรงผานหนาเว็บ โดยผูบริหารเว็บหรือผูดูแลเว็บไซต ไมจําเปนตองมี
ความรูทางดานโปรแกรมเชน HTML ในการอัพเดทเว็บ เพราะ Joomla! มี Editor ออนไลน เชน 
WYSIWYG editor ไวเพื่อการจัดรูปแบบขอความตัวอักษร (Text) และรูปภาพ ยิ่งกวานั้นผูใชไม
จําเปนท่ีตองอัพโหลดเอกสารดวยโปรแกรม FTP เพียงแคคลิกปุม save หรือ apply หนาเว็บของ
ผูใชจะออนไลนเตรียมพรอมรับผูเขาชมท่ีจะเขามาดูในเว็บไดทันที Joomla! สามารถใชกับ
เว็บไซตไดหลากหลายประเภท เชน 

1) เว็บทา (Portals) 
2) เว็บไซตเชิงพาณิชย (Commercial web sites) 
3) เว็บไซตท่ีใชในองคกร (Intranet web sites) 
4) เว็บไซตท่ีไมแสวงหากําไร (Non-Profit web sites) 
5) เว็บไซตสวนตัว (Personal web sites) 
6) เว็บไซตท่ีสรางจาก Flash (Integrated flash sites) 

 
 2.2.2  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
  การพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการขยายตัวขององคกรชวงทศวรรษ
ท่ี 1970 ทําใหหลายหนวยงานในสหรัฐอเมริกาไดเร่ิมพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีมีขนาดและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อใชในการรวบรวมขอมูลและแบบจําลองในการตัดสินใจตางๆ 
ตลอดจนการพัฒนาใหระบบสามารถส่ือสารตอบโตอยางฉับพลันกับผูใช เพื่อชวยในการ
ตัดสินใจในปญหาแบบกึ่งโครงสรางหรือไมมีโครงสราง โดยท่ีแนวความคิดน้ีไดเปนรากฐาน
ของการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision support systems) หรือ ท่ีนิยมเรียกกันวา 
DSS ในปจจุบัน 

 ต้ังแตเร่ิมการพัฒนา DSS มีนักวิชาการหลายทานไดอธิบายความหมายของ 
DSS เชน Gerrity (ค.ศ. 1971) กลาววา DSS คือการผสมผสานอยางเหมาะสมระหวางความมี
เหตุผลของมนุษยกับเทคโนโลยีสารสนเทศและชุดคําส่ังท่ีนํามาใชโตตอบ เพื่อแกปญหาท่ีมี
ความซับซอน ความหมายนี้จะอธิบายถึงภาพรวมเชิงปรัชญา ซ่ึงครอบคลุมลักษณะพื้นฐานของ 
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DSS แตยังไมสามารถใหคําอธิบายลักษณะของปญหาท่ีจะตองแกไขโดยอาศัย DSS เขาชวย  
หรือใหภาพท่ีชัดเจนของ DSS แกผูใชในเวลาตอมา  Kroenke และ Hatch (ค.ศ.1994) ไดนํา
ความหมายเดิมมาปรับปรุงและเสนอวา DSS คือระบบโตตอบอยางฉับพลันท่ีสนับสนุนโดย
คอมพิวเตอรซ่ึงนํามาชวยอํานวยความสะดวกในการตัดสินปญหาแบบไมมีโครงสราง ใน
ความหมายนี้ไดมีนักวิชาการหลายทานวิจารณวา DSS สมควรที่จะชวยผูบริหารในการตัดสิน
ปญหาท้ังแบบกึ่งโครงสรางและไมมีโครงสราง ไมเพียงเฉพาะปญหาแบบใดแบบหนึ่งเทานั้น 
โดยท่ี Laudon (ค.ศ.1994) อธิบายวา DSS คือระบบคอมพิวเตอรท่ีนํามาใชในระดับบริหารของ
แตละองคการ  โดยระบบจะประกอบดวยขอมูลและแบบจําลองในการตัดสินใจที่ซับซอน เพื่อ
นํามาสนับสนุนการตัดสินปญหาแบบกึ่งโครงสรางและไมมีโครงสราง 

 ดังน้ันจะอธิบายความหมายของ DSS วา คือ ระบบสารสนเทศที่สามารถ
โตตอบกับผูใช   โดยท่ีระบบจะรวบรวมขอมูลและแบบจําลองในการตัดสินใจที่สําคัญ เพื่อชวย
ผูบริหารในการตัดสินปญหาแบบกึ่งโครงสรางและไมมีโครงสราง   

ปจจุบันความกาวหนาของเทคโนโลยีส่ือสาร และโทรคมนาคมทําใหขอมูล
ขาวสารสามารถเดินทางไดอยางคลองตัวและเปนอิสระมากข้ึน สงผลใหองคการตางๆ สามารถ
รับสงขอมูลขาวสาร และขอสนเทศไดในระยะเวลาท่ีส้ันลงโดยขอมูลมีความชัดเจน ถูกตอง 
และสะดวกข้ึน ดวยเหตุนี้ทําใหธุรกิจในปจจุบันมีความคลองตัวในการดําเนินงานสูงข้ึน ทําให
การตัดสินใจในโอกาสหรือปญหาทางธุรกิจท่ีเกิดข้ึนจะตองทําภายใตขอจํากัดทางสารสนเทศ
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม มีหลายคร้ังท่ีผูบริหารจะตองตัดสินใจอยางรวดเร็วภายใตความ
กดดันของสถานการณ เชน การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน การนัดหยุดงาน หรือการ
ตอตานจากสังคม  เปนตน  จึงนับวามีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับผูบริหารที่จะประสบ
ความสําเร็จในอนาคตท่ีจะตองปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอม ตลอดจนตอง
พยายามฝกฝนตนเอง โดยพัฒนาทักษะและส่ังสมประสบการณในการตัดสินใจ เพื่อที่จะ
สามารถวิเคราะห และตัดสินใจเลือกทางเลือกตาง ๆ ไดอยางแมนยํา     มีประสิทธิภาพ และ
สอดคลองกับสถานการณท่ีเกิดข้ึน 

มีนักวิชาการหลายทานไดอธิบายข้ันตอนในการตัดสินใจท่ีมีผูกลาวถึงอยาง
แพรหลาย เพื่อเปนแนวทางใหผูศึกษาไดทําความเขาใจและสามารถนําไปประยุกตใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติได โดยเร่ิมตนจาก  แนวความคิดของ Simon (1960) ที่อธิบายข้ันตอนการ
ตัดสินใจโดยใชแบบจําลอง (Model) ท่ีประกอบดวยข้ันตอนหลัก 3 ประการ ดังตอไปนี้  
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(1)  การใชความคิดประกอบเหตุผล (Intelligence) ผูตัดสินใจจะรับรูถึงโอกาส
หรือปญหาที่เกิดข้ึน จากนั้นผูทําการตัดสินใจเร่ิมเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของจากท้ังตัวปญหา 
และส่ิงแวดลอม หรือโอกาสนั้น 

(2)  การออกแบบ (Design) ผูตัดสินใจจะวิเคราะหและพัฒนาทางตาง ๆ ที่
เปนไปไดในการแกปญหา เพื่อนําไปใชประกอบตัดสินใจเลือกทางเลือกในการปฏิบัติท่ี
เหมาะสม การท่ีจะประสบความสําเร็จไดในข้ันตอนนี้ ผูทําการตัดสินใจจะตองมีความเขาใจใน
ปญหา มีความคิดสรางสรรค พยายามท่ีจะหาทางออกของปญหา และตรวจสอบความเปนไปได
ในปญหานั้น 

(3)  การคัดเลือก (Choice) ผูทําการตัดสินใจจะทําการคัดเลือกแนวทางปฏิบัติท่ี
เหมาะสมกับสถานการณท่ีสุด เพื่อท่ีจะนําไปประยุกตใชตอไป 
 
 2.2.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ หรือ MIS หมายถึงระบบที่รวบรวมและ
จัดเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆท้ังภายในและภายนอกองคการอยางมีหลักเกณฑ เพื่อนํามา
ประมวลผลและจัดรูปแบบใหไดสารสนเทศท่ีชวยสนับสนุนการทํางานและการตัดสินใจในดาน
ตางๆของผูบริหาร เพื่อใหการดําเนินงานขององคการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยท่ีเราจะ
เห็นวา MIS จะประกอบไปดวยหนาที่หลัก 2 ประการตอไปนี้ 

(1)  สามารถเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ ทั้งจากภายในและภายนอก
องคการมาไวดวยกันอยางเปนระบบ 

(2)  สามารถทําการประมวลผลขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ  เ พ่ือใหได
สารสนเทศท่ีชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารงานของผูบริหาร 
 

 
 

ภาพท่ี 2.1 หนาท่ีหลักของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
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  ดังนั้นถาระบบใดประกอบดวยหนาท่ีหลัก 2 ประการ ตลอดจนสามารถ
ปฏิบัติงานในหนาท่ีหลักทั้งสองไดอยางครบถวนและสมบูรณ ระบบนั้นก็สามารถถูกจัดเปน
ระบบ MIS อยางไรก็ดี เม่ือกลาวถึง MIS คนสวนใหญจะมีความเขาใจวาเปนระบบจัดการขอมูล
ท่ีพัฒนาข้ึนจากระบบคอมพิวเตอร แทจริงแลว MIS ไมจําเปนท่ีจะตองสรางข้ึนจากระบบ
คอมพิวเตอร MIS อาจสรางข้ึนมาจากอุปกรณอะไรก็ไดแตตองสามารถปฏิบัติหนาท่ีหลักท้ัง
สองประการไดอยางครบถวนและสมบูรณ แตเนื่องจากปจจุบันคอมพิวเตอรเปนอุปกรณที่มี
ประสิทธิภาพในการจัดการขอมูลมากกวาอุปกรณชนิดอ่ืน โดยท่ีคอมพิวเตอรสามารถทําการ
บันทึกขอมูลจากแหลงตางๆในปริมาณมาก หลายรูปแบบ และอยางเปนระบบ นอกจากนี้
คอมพิวเตอรยังสามารถเรียกขอมูลท่ีมีอยูกลับมาทําการประมวลผลไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง 
แมนยําและเ ช่ือถือได  ดังนั้นเ ม่ือผูใช เกิดความตองการท่ีจะออกแบบและพัฒนา  MIS 
นักวิเคราะหและออกแบบระบบ (System analyst and designer) จะตองออกแบบระบบ
สารสนเทศใหมีคอมพิวเตอรเปนอุปกรณหลักในการจัดการสารสนเทศ ในอนาคตถามีผู
ประดิษฐอุปกรณชนิดใหมท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีหลักในการจัดเก็บ จัดระเบียบ ประมวลผล 
และนําเสนอขอมูลไดอยางสมบูรณ โดยไมเรียกอุปกรณชนิดนั้นวาคอมพิวเตอร แลวนําอุปกรณ
นั้นมาเปนอุปกรณหลักในการสรางระบบท่ีเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระเบียบ ตลอดจน
สามารถเรียกขอมูลกลับมาประมวลผลเปนสารสนเทศอยางถูกตองและรวดเร็วระบบดังกลาว
สามารถนับไดวาเปน MIS 
  เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสําคัญตอการดําเนินงานท้ังระดับองคการและ
อุตสาหกรรม ธุรกิจตองการระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการดํารงอยูและเจริญเติบโต
ขององคการ โดยท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศจะสวนชวยใหธุรกิจประสบผลสําเร็จ และสามารถ
แขงขันกับธุรกิจอ่ืนในระดับสากล เพ่ือใหการทํางานมีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงตองทํา
ความเขาใจถึงวิธีใชงานและโครงสรางของระบบสารสนเทศ สามารถสรุปสวนประกอบของ
ระบบสารสนเทศ ได 3 สวน คือ 

(1)  เคร่ืองมือในการสรางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หมายถึง 
สวนประกอบหรือโครงสรางพื้นฐานท่ีรวมกันเขาเปน MIS และชวยใหระบบสารสนเทศ
ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยจําแนกเคร่ืองมือในการสรางระบบสารสนเทศไว 4 สวน คือ 
 1.1)  ฐานขอมูล (Data Base) ฐานขอมูล จัดเปนหัวใจสําคัญของระบบ 
MIS เพราะวาสารสนเทศท่ีมีคุณภาพจะมาจากขอมูลท่ีดี เช่ือถือได ทันสมัย และถูกจัดเก็บอยาง
เปนระบบ ซ่ึงผูใชสามารถเขาถึงและใชงานไดอยางสะดวกและรวดเร็ว ดังนั้นฐานขอมูลจึงเปน
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สวนประกอบสําคัญท่ีชวยใหระบบสารสนเทสมีความสมบูรณ และปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 1.2)  เคร่ืองมือ (Tools) เปนเคร่ืองมือท่ีใชจัดเก็บและประมวลผลขอมูล 
ปกติระบบสารสนเทศจะใชเคร่ืองคอมพิวเตอรเปน อุปกรณหลักในการจัดการขอมูล 
 1.3)  อุปกรณ (Hardware) คือ ตัวเคร่ืองหรือสวนประกอบของเคร่ือง
คอมพิวเตอร รวมท้ังอุปกรณ ระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่ชวยในการประมวลผลและ การ
จัดการ ขอมูลมีความสะดวก รวดเร็ว และถูกตอง 
 1.4)  ชุดคําส่ัง (Software) คือ ชุดคําส่ังท่ีทําหนาที่รวบรวม และจัดการ 
เก็บขอมูลเพื่อใชในการ บริหารงาน หรือการตัดสินใจ 
 (2)  วิธีการหรือข้ันตอนการประมวลผล การที่จะไดผลลัพธตามที่ตองการ 
จะตองมีการจัดลําดับ วางแผนงานและวิธีการประมวลผลใหถูกตอง เพื่อใหไดขอมูล หรือ
สารสนเทศท่ีตองการ 

(3)  การแสดงผลลัพธ  เม่ือขอมูลไดผานการประมวลผล ตามวิธีการแลวจะได 
สารสนเทศ หรือMIS เกิดข้ึน อาจจะนําเสนอในรูป ตาราง กราฟ รูปภาพ หรือเสียง เพ่ือให     
การนําเสนอขอมูลมีประสิทธิภาพ จะข้ึนอยูกับลักษณะของขอมูล และลักษณะของการนําไป     
ใชงาน 

 
 

 
 

ภาพท่ี 2.2 สวนประกอบของสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
   

  ขอมูล (Data) คือ ขอเท็จจริงหรือสาระตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานท่ีปฏิบัติ        
อาจเปนตัวเลขหรือขอความท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน หรือท่ีไดจากหนวยงานอ่ืน ๆ ขอมูล
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เหลานี้ ยังไมสามารถนําไปใชประโยชนในการตัดสินใจไดทันที จะนําไปใชไดก็ตอเม่ือผาน
กระบวนการประมวลผลแลว 

สารสนเทศ (Information) นั้นคือ ขอมูลท่ีไดผานกระบวนการประมวลผลแลว 
อาจใชวิธีงาย ๆ เชน หาคาเฉล่ีย หรือใชเทคนิคข้ันสูง เชนการวิจัยดําเนินงาน เปนตน เพื่อ
เปล่ียนแปลงสภาพขอมูลท่ัวไปใหอยูในรูปแบบท่ีมีความสัมพันธ หรือมีความเก่ียวของกัน เพื่อ
นําไปใชประโยชนในการตัดสินใจหรือตอบปญหาตาง ๆ ได   สารสนเทศ ประกอบดวยขอมูล 
เอกสาร เสียง หรือรูปภาพตาง ๆ แตจัดเนื้อเร่ืองใหอยูในรูปท่ีมีความหมาย สารสนเทศไมใช
จํากัดเฉพาะเพียงตัวเลขเพียงอยางเดียวเทานั้น 
  การจัดเก็บขอมูลจําเปนตองมีความพยายามและต้ังใจดําเนินการ หรือกลาวได
วาการไดมาซ่ึงขอมูลท่ีจะนํามาใชประโยชน  องคการจํา เปนตองลงทุนท้ังในดานตัว
ขอมูล  เคร่ืองจักร  และอุปกรณ  ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรข้ึนมารองรับ  เพื่อใหใชงานอยางมี
ประสิทธิภาพ  การจัดการระบบขอมูลจึงตองคํานึงถึงปญหาเหลานี้  และพยายามมองปญหาแบบ
ท่ีเปนจริง  สามารถดําเนินการได  ใหประสิทธิผลคุมคากับการลงทุน  ดังนั้นการดําเนินงาน
เพื่อใหไดมาซ่ึงสารสนเทศท่ีดี ขอมูลจะตองมีคุณสมบัติข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

(1)  ความถูกตอง หากมีการเก็บรวบรวมขอมูลแลวขอมูลเหลานั้นเช่ือถือไมได
จะทําใหเกิดผลเสียอยางมาก  ผูใชไมกลาอางอิงหรือนําเอาไปใชประโยชน  ซ่ึงเปนเหตุใหการ
ตัดสินใจของผูบริหารขาดความแมนยํา  และอาจมีโอกาสผิดพลาดได  โครงสรางขอมูลท่ี
ออกแบบตองคํานึงถึงกรรมวิธีการดําเนินงานเพ่ือใหไดความถูกตองแมนยํามากท่ีสุด  โดยปกติ
ความผิดพลาดของสารสนเทศสวนใหญ  มาจากขอมูลท่ีไมมีความถูกตองซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจาก
คนหรือเคร่ืองจักร 
 (2)  ความรวดเร็วและเปนปจจุบัน  การไดมาของขอมูลจําเปนตองใหทันตอ
ความตองการของผูใช  มีการตอบสนองตอผูใชไดเร็ว  ตีความหมายสารสนเทศไดทันตอ
เหตุการณหรือความตองการ  มีการออกแบบระบบการเรียนคน  และรายงานตามผูใช 
 (3)  ความสมบูรณ  ความสมบูรณของสารสนเทศข้ึนกับการรวบรวมขอมูลและ
วิธีการทางปฏิบัติดวยในการดําเนินการจัดทําสารสนเทศตองสํารวจและสอบถามความตองการ
ใชขอมูลเพื่อใหไดขอมูลท่ีสมบูรณในระดับหนึ่งท่ีเหมาะสม 
 (4)  ความชัดเจนและกะทัดรัด  การจัดเก็บขอมูลจํานวนมากจะตองใชพื้นท่ีใน
การจัดเก็บขอมูลมากจึงจําเปนตองออกแบบโครงสรางขอมูลใหกะทัดรัด ส่ือความหมายได มี
การใชรหัสหรือยนยอขอมูลใหเหมาะสมเพื่อท่ีจะจัดเก็บเขาไวในระบบคอมพิวเตอร  
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 (5)  ความสอดคลอง  ความตองการเปนเร่ืองที่สําคัญ  ดังนั้นจึงตองมีการสํารวจ
เพื่อหาความตองการของหนวยงานและองคการ  ดูสภาพการใชขอมูล  ความลึกหรือความกวาง
ของขอบเขตของขอมูลท่ีสอดคลองกับความตองการ 

ปจจุบันองคการสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศดวยตนเองหรือใหผูเช่ียวชาญ
จากภายนอกเขาดําเนินการ โดยการออกแบบและพัฒนา MIS ท่ีสอดคลองตามหลักการ ระบบก็
จะสามารถอํานวยประโยชนใหกับองคการไดอยางเต็มประสิทธิภาพ โดยท่ีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศตองคํานึงถึงคุณสมบัติที่สําคัญของ MIS ตอไปนี้ 

(1)  ความสามารถในการจัดการขอมูล (Data Manipulation) ระบบสารสนเทศ
ท่ีดีตองสามารถปรับปรุงแกไขและจัดการขอมูล เพ่ือใหเปนสารสนเทศท่ีพรอมสําหรับนําไปใช
งานอยางมีประสิทธิภาพ ปรกติขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจจะมีการเปล่ียนแปลง
อยูตลอดเวลา ขอมูลท่ีถูกปอนเขาสู MIS ควรที่จะไดรับการปรับปรุงแกไขและพัฒนารูปแบบ 
เพื่อใหความทันสมัยและเหมาะสมกับการใชงานอยูเสมอ 

(2)  ความปลอดภัยของขอมูล (Data Security) ระบบสารสนเทศเปนทรัพยากร
ท่ีสําคัญอีกอยางขององคการ ถาสารสนเทศบางประเภทร่ัวไหลออกไปสูบุคคลภายนอก
โดยเฉพาะคูแขงขัน อาจทําใหเกิดความเสียโอกาสทางการแขงขัน หรือสรางความเสียหายแก
ธุรกิจ ความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนอาจจะเกิดจากความรูเทาไมถึงการณ หรือการกอการรายตอระบบ 
จะมีผลโดยตรงตอประสิทธิภาพและความเปนอยูขององคกร 

(3)  ความยืดหยุน (Flexibility) สภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจหรือ
สถานการณการแขงขันทางการคาท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว สงผลใหระบบสารสนเทศท่ีดีตอง
มีความสามารถในการปรับตัว เพื่อใหสอดคลองกับการใชงานหรือปญหาท่ีเกิดข้ึน โดยท่ีระบบ
สารสนเทศที่ถูกสรางหรือถูกพัฒนาขึ้นตองสามารถตอบสนองความตองการของผูบริหารไดอยู
เสมอ โดยมีอายุการใชงาน การบํารุงรักษา และคาใชจายท่ีเหมาะสม 

(4)  ความพอใจของผูใช (User Satisfaction) ปกติระบบสารสนเทศ ถูก
พัฒนาข้ึน โดยมีความมุงหวังใหผูใชสามารถนํามาประยุกตในงานหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํา งาน ระบบสารสนเทศท่ีดีจะตองกระตุนหรือโนมนาวใหผูใชหันมาใชระบบใหมากข้ึน โดย
การพัฒนาระบบตองทําการพัฒนาใหตรงกับความตองการ และพยายามทําใหผูใชพอใจกับ
ระบบ เม่ือผูใชเกิดความไมพอใจกับระบบ ทําใหความสําคัญของระบบลดนอยลงไป ก็อาจจะทํา
ใหไมคุมคากับการลงทุน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) กอใหเกิดประโยชนกับผูใช 
ดังนี้ 
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 1)  ชวยใหผูใชสามารถเขาถึงสารสนเทศท่ีตองการไดอยางรวดเร็วและทัน
ตอเหตุการณ เนื่องจากขอมูลถูกจัดเก็บและบริหารเปนระบบ ทําใหผูบริหารสามารถจะเขาถึง
ขอมูลไดอยางรวดเร็วในรูปแบบท่ีเหมาะสม และสามารถนําขอมูลมาใชประโยชนไดทันตอ
ความตองการ 

 2)  ใชในการกําหนดเปาหมายกลยุทธและการวางแผนปฏิบัติการโดย
ผูบริหารจะสามารถนําขอมูลท่ีไดจากระบบ สารสนเทศมาชวยในการวางแผนและกําหนด
เปาหมายในการดําเนินงาน เนื่องจากสารสนเทศถูกเก็บรวบรวมและจัดการอยางเหมาะสม ทําให
มีประวัติของขอมูลอยางตอเนื่อง สามารถท่ีจําช้ีแนวโนมของการดําเนินงานไดวานาจะเปนไป
ในลักษณะใด 

 3)  ชวยผูใชในการตรวจสอบประเมินผลการดําเนินงาน เม่ือแผนงานถูก
นําไปปฏิบัติในชวงระยะเวลาหนึ่ง ผูควบคุมจะตองตรวจสอบผลการดําเนินงานโดยนําขอมูล
บางสวนมาประมวลผลประกอบการประเมิน สารสนเทศท่ีไดจะแสดงใหเห็นผลการดําเนินงาน
วาสอดคลองกับเปาหมายท่ีตองการเพียงไร 
 4)  ชวยผูใชในการศึกษาและวิเคราะหสาเหตุของปญหา ผูบริหารสามารถ
ใชระบบสารสนเทศประกอบการศึกษาและการคนหาสาเหตุ หรือขอผิดพลาดที่เกิดข้ึนในการ
ดําเนินงาน ถาการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนที่วางเอาไว อาจจะเรียกขอมูลเพิ่มเติมออกมา
จากระบบ เพื่อใหทราบวาขอผิดพลาดในการทํางานเกิดข้ึนมาจากสาเหตุใด หรือจัดรูปแบบ
สารสนเทศในการวิเคราะหปญหาใหม 
 5)  ชวยใหผูใชสามารถวิเคราะหปญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึน เพื่อหาวิธี
ควบคุม ปรับปรุงและแกไขปญหา สารสนเทศท่ีไดจากการประมวลผลจะชวยใหผูบริหาร 
วิเคราะหวาการดําเนินงานในแตละทางเลือกจะชวยแกไข หรือควบคุมปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยางไร 
ธุรกิจตองทําอยางไรเพื่อปรับเปล่ียนหรือพัฒนาใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนงานหรือ
เปาหมาย 
 6)  ชวยลดคาใชจาย ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ชวยใหธุรกิจลด
เวลา แรงงานและคาใชจายในการทํางานลง เนื่องจากระบบสารสนเทศสามารถรับภาระงานท่ี
ตองใชแรงงานจํานวนมาก ตลอดจนชวยลดข้ันตอนในการทํางาน สงผลใหธุรกิจสามารถลด
จํานวนคนและระยะเวลาในการประสานงานใหนอยลง โดยผลงานที่ออกมาอาจเทาหรือดี
กวาเดิม ซ่ึงจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจ 
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2.3    งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ธฤษ เรือนคํา (2550) กลาววา การจัดทําศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนา
สินคาผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม มีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศ 
และการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ จังหวัด
เชียงใหม สามารถสรุปผลการวิจัยไดตามวัตถุประสงคของการศึกษา 3 ประการ ไดแก ประการ
แรก เพื่อสรางและพัฒนาแหลงขอมูลเทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปญญาของชุมชนทางดาน
การเกษตรผักปลอดสารพิษท่ีสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนได และประการท่ีสอง เพื่อให
เกิดการวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีศักยภาพและเทคโนโลยีท่ีเปน          
ภูมิปญญาไทย หรือการวิจัยและพัฒนาเพื่อการประยุกตใชในทองถ่ิน แนวทางในการวิจัยคร้ังนี้
ใชระบบวิธีวิจัยและพัฒนาแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR)  กับหนวยภาคี 
4 ระดับ คือ ระดับแรกหนวยภาคีระดับชุมชน ไดแก กลุมเกษตรกรในชุมชน และกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน ระดับสอง หนวยภาคีระดับตําบล ไดแก องคการบริหารสวนตําบล  เทศบาลตําบล และ
สํานักงานเกษตรตําบล ระดับสามหนวยภาคีระดับอําเภอ จํานวน 10 ชุมชน ไดแก อําเภอสารภี 
อําเภอสันปาตอง อําเภอหางดง อําเภอสันกําแพง อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอแมริม อําเภอแมแตง 
อําเภอพราว กิ่งอําเภอแมออน และก่ิงอําเภอเชียงดาว ท่ีไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนา
ระบบสารสนเทศของศูนยบริหารจัดการผักปลอดสารพิษบนเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังมี
สํานักงานเกษตรอําเภอหลายแหงใหการสนับสนุน ไดแก สํานักงานเกษตรอําเภอสารภี และ
สํานักงานเกษตรอําเภอหางดง เปนตน  และหนวยภาคีระดับท่ีส่ี หนวยภาคีระดับจังหวัด ไดแก 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมถึงหนวยงานระดับมหาวิทยาลัย อันไดแก 
มหาวิทยาลัยแมโจ มหาวิทยาลัยโยนก มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาลัยวิทยาเขตลานนา ท่ีไดรวมการดําเนินงานแบบมีสวนรวมในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศของงานวิจัยใหสําเร็จลุลวงไดดวยดี  
 ผลการศึกษาตลอดระยะเวลาโครงการในปท่ี 1 ทีมนักวิจัยสามารถพัฒนาศูนยขอมูล
สารสนเทศข้ึนมา โดยจัดต้ังเปนศูนยบริหารจัดการโครงการผักปลอดสารพิษ บนเศรษฐกิจ
พอเพียง จังหวัดเชียงใหม ณ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตแมสา ต.แมสา อ.แมริม จังหวัด
เชียงใหม และเม่ือจัดตั้งศูนยบริหารจัดการฯ ข้ึนมาแลว ทีมงานไดพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหมตอไป โดยการจัดทําระบบขอมูล
สารสนเทศบน Web site ในช่ือ www.mcs.cmru.ac.th ซ่ึงการดําเนินงานจัดสรางศูนยบริหาร
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จัดการสารสนเทศ สําหรับเผยแพรความรู ทางดานการผลิตผักปลอดสารพิษ การตลาด การ
บริโภค เพื่อเช่ือมโยงความเปนไปไดของตลาดท่ีมีความตองการในการบริโภคผักปลอดสารพิษ 
และแหลงของการผลิตผักปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหม เปนการเช่ือมโยงขอมูลและลักษณะ
ของพฤติกรรมในการบริโภคผักปลอดสารพิษ สามารถสรุปไดถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของศูนยไว 3 ข้ันตอนไดแก  
 ข้ันตอนแรก เปนการสรางฐานขอมูล   
 ข้ันตอนท่ีสอง เปนการกําหนดหนาท่ีของศูนยบริหารจัดการฯ ไดแก 
 (1)  รวบรวมและจัดการระบบสารสนเทศดานการเกษตร โดย จัดทําดรรชนี 
บรรณานุกรม และสรางฐานขอมูล ดานการเกษตรปลอดสารพิษของจังหวัดเชียงใหม 
 (2)   จัดเก็บและบริการเอกสาร ส่ือวัสดุส่ิงพิมพ เพื่อใหบริการสารสนเทศดาน
การเกษตร และจัดกิจกรรมในรูปแบบตางๆ เพ่ือสนับสนุนการใช สารสนเทศใหเกิดประโยชน
สูงสุด  
 (3)   ผลิตงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาสารสนเทศดานการเกษตร  
 (4)   จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศดานการเกษตรผักปลอดสารพิษ
หรือเกษตรอินทรีย  
 (5)   ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆภายในจังหวัดเชียงใหมและในประเทศ 
เพื่อรวมกันสรางองคความรูและนําไปสูการพัฒนาสารสนเทศดานการเกษตรปลอดสารพิษ 
การเกษตรอินทรีย   
 ข้ันตอนท่ีสาม เปนการวางแผนและพัฒนาโครงการระบบสารสนเทศ ไดแกการจัดองค
ความรูเกษตรปลอดสาร การจัดองคความรูเร่ืองผักปลอดสารพิษคุณคาตองมาพรอมความ
ปลอดภัยและกิจกรรมการเรียนรูจากเยาวชนกับการเรียนรูเร่ืองผักปลอดสารพิษ สวนเนื้อหาท่ี
เหลือ สามารถตรวจดูรายละเอียดไดจากทาง Website: http//www.mcs.cmru.ac.th 
 

 วีระศักดิ์ สมยานะ (2550) ไดศึกษาถึง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อ
สงเสริมการวิจัยและพัฒนาสินคาเกษตร ผักปลอดสารพิษบนเศรษฐกิจพอเพียง อยางยั่งยืน 
จังหวัดเชียงใหม โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาสินคาเกษตร คือ ผักปลอดสารพิษ 
ของจังหวัดเชียงใหมใหเกิดความยั่งยืน บนพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจอยางพอเพียง ดวยการ
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับหนวยงานภาคีท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิจัยไดตาม
วัตถุประสงคของการศึกษา 5 ประการ ไดแก ประการแรก เพื่อพัฒนาสินคาเกษตรและสินคา
เกษตรแปรรูป “ผักปลอดสารพิษ” จังหวัดเชียงใหม ใหยกระดับสูมาตรฐานสากล ประการท่ีสอง 
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เพื่อพัฒนาใหเกิดเครือขายผูบริโภค “ผักปลอดสารพิษ” ในจังหวัดเชียงใหม ประการท่ีสาม เพื่อ
สงเสริมและบริหารจัดการความรูในการเพิ่มศักภาพใหกับเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ 
จังหวัดเชียงใหม  ประการท่ีส่ี เพ่ือสรางและพัฒนาระบบการตลาด “ผักปลอดสารพิษ” ใหเกิด
ความยั่งยืน และประการที่หา เพื่อจัดทําศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรผักปลอดสารพิษ 
จังหวัดเชียงใหม จากวัตถุประสงคของชุดโครงการดังกลาวขางตน สามารถสรางและพัฒนา
โครงการวิจัยยอยภายใตชุดโครงการไดท้ังส้ิน 6 โครงการวิจัยไดแก  
 โครงการวิจัยท่ี 1 โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาการจัดการการผลิตผักปลอด
สารพิษ และสินคาแปรรูปผักปลอดสารพิษจังหวัดเชียงใหม ยกระดับสูมาตรฐานสากล 
 โครงการวิจัยท่ี 2 โครงการวิจัยและพัฒนาเครือขายผูบริโภคผักปลอดสารพิษตอการ
สนับสนุนการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม   
 โครงการวิจัยท่ี 3 การศึกษาตนทุนและผลสัมฤทธ์ิของการเกษตรปลอดสารพิษ ใน
จังหวัดเชียงใหม 
 โครงการวิจัยท่ี 4 การพัฒนาองคความรูเพื่อเพ่ิมศักยภาพดานการผลิตผักปลอดสารพิษ
แบบมีสวนรวมของ จังหวัดเชียงใหม  
 โครงการวิจัยท่ี 5 การพัฒนาระบบการตลาดผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม 
 โครงการวิจัยท่ี 6 ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม  
 แนวทางในการวิจัยคร้ังนี้ใชระบบวิธีวิจัยและพัฒนาแบบมีสวนรวม (Participatory 
Action Research: PAR)  กับหนวยภาคี 4 ระดับ คือ ระดับแรกหนวยภาคีระดับชุมชน ไดแก กลุม
เกษตรกรในชุมชน และกลุมวิสาหกิจชุมชน, ระดับสอง หนวยภาคีระดับตําบล ไดแก องคการ
บริหารสวนตําบล  เทศบาลตําบล และสํานักงานเกษตรตําบล ระดับสาม หนวยภาคีระดับอําเภอ 
จํานวน 10 อําเภอ ไดแก อําเภอสารภี อําเภอสันปาตอง อําเภอหางดง อําเภอสันกําแพง อําเภอ
ดอยสะเก็ด อําเภอแมริม อําเภอแมแตง อําเภอพราว อําเภอเมือง และ อําเภอสันทราย นอกจากน้ี
ยังมีสํานักงานเกษตรอําเภอหลายแหงใหการสนับสนุน ไดแก สํานักงานเกษตรอําเภอสารภี และ
สํานักงานเกษตรอําเภอหางดง เปนตน  และหนวยภาคีระดับท่ีส่ี หนวยภาคีระดับจังหวัด ไดแก 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม, ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อใหเกิดการดําเนินงานแบบมีสวนรวมในการ
พัฒนาชุดโครงการวิจัยใหสําเร็จลุลางได 
 ผลการดําเนินงานชุดโครงการวิจัยในระยะท่ี 1 สรุปไดดังนี้ 

(1)  กลุมเกษตรกรสามารถผลิตและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ และสินคาแปรรูปผัก
ปลอดสารพิษ ท่ีมีมาตรฐานออกสูตลาด และการแปรรูปสินคาจะชวยลดปญหาผลผลิตท่ีเหลือ
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หรือไมไดมาตรฐานใหมีมูลคาสูงข้ึน นักวิจัยไดรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร “ผักปลอด
สารพิษ” ท่ีเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหมไดทําการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึง
เกษตรกรที่เขารวมโครงการผลิตไดมาตรฐาน GAP ของกรมวิชาการเกษตร จังหวัดเชียงใหม 
และไดออกใบรับรองมาตรฐานใหกับเกษตรกร ในการวิจัยปท่ี 1 นี้ จํานวน 10 ชนิด ไดแก 
ผักกวางตุง กระเทียมตน ถ่ัวแขก ผักโขมจีน ผักบุง ผักสลัดใบ ค่ืนชาย ปวยเลงมะเขือเทศและ
คะนา และ อีก 14 ชนิด ไดแก กลวย หนอไมฝร่ัง ขาวโพดฝกออน ฟกทอง ผักกะเฉด กระเทียม
กระเจี๊ยบเขียว เห็ด หอมแดง ถ่ัวฝกยาว แตงกวา พริก ขาวโพดหวานและมะเขือเทศ กําลังอยู
ในชวงของการตรวจสอบและพัฒนาใหไดมาตรฐานสากล 
 (2)  เกิดการรวมกลุมของเครือขายผูบริโภคผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงจะ
สามารถกําหนดสินคาท่ีกลุมตองการไดชัดเจน และนําไปสูการผลิตของเกษตรกรที่จะผลิตสินคา
มารองรับความตองการของกลุม ซ่ึงนักวิจัยสามารถดําเนินการกับกลุมผูบริโภคอาหาร ใน
รานอาหารเจ และรานมังสวิรัติ ทั้งส้ิน 23 ราน ท่ัวจังหวัดเชียงใหม เพื่อใหเกิดเครือขายผูบริโภค
ผักปลอดสารพิษข้ึนใหได  
 (3)  เกิดการรวมกลุมกันของเครือขายผูผลิตผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม ท้ังท่ีเปน
รายเดี่ยว หรือรายกลุมท่ีเกิดข้ึน เมื่อรวมเปนเครือขาย จะสามารถบริการตัดการเก่ียวกับผลิต
สินคาท่ีมีศักยภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สามารถชวยเหลือกันในเครือขาย เพื่อความ
ยั่งยืนตอไป ซ่ึงจากการดําเนินการวิจัยสามารถสรางเครือขายผูผลิตไดถึง 10 อําเภอ 23 กลุม
ผูผลิตผักปลอดสารพิษ ทั่วจังหวัดเชียงใหม  
 (4)  ศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ เพื่อเปน
แหลงถายทอดความรู ขาวสาร ในดานการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ หรือการวาง
แผนการผลิตได อันจะจูงใจใหผูท่ีสนใจท่ีจะทําการผลิตผักปลอดสารพิษ มีขอมูลเบ้ืองตน ติดตอ 
และเขามาเปนเครือขายของโครงการตอไป โดยผลสัมฤษธ์ิ ของโครงการชุดวิจัยสามารถสราง
เครือขายสารสนเทศในรูปของอินเตอรเนต ช่ือ www.mcs.cmru.ac.th ในการดําเนินงานเปนศูนย
ขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหมได  
 (5)  การวิจัยสามารถพัฒนาระบบตลาดผักปลอดสารพิษท่ียั่งยืน ในจังหวัดเชียงใหม 
กระจายไปในพ้ืนที่ที่มีความตองการสินคาเกษตรปลอดสารพิษ เพื่อเปนแหลงจําหนายและ
จัดซ้ือสินคาท่ียั่งยืน ผลการวิจัยสามารถสรางและพัฒนาระบบตลาดผักปลอดสารพิษของจังหวัด
เชียงใหมไดถึง 5 ระดับ ไดแก ระดับท่ีหนึ่ง ตลาดผักปลอดสารพิษระดับชุมชนชนบท ระดับท่ี
สอง ตลาดผักปลอดสารพิษระดับชุมชนเมือง ระดับท่ีสาม ตลาดผักปลอดสารพิษระดับตําบล 
ระดับท่ีส่ี ตลาดผักปลอดสารพิษระดับอําเภอและระดับท่ีหา ตลาดผักปลอดสารพิษระดับจังหวัด  
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 (6)  เกิดอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษ ท้ังท่ีเปนอาชีพหลัก และอาชีพเสริม ซ่ึงเม่ือ
เกษตรกรผูปลูกผักปลอดสารพิษแลวควรจะมีรายไดเพิ่มข้ึนจากเดิม ซ่ึงจากผลการดําเนิน
งานวิจัยสามารถสรงอาชีพเสริมใหกับเกษตรกรไดมากถึง 10 อําเภอ ไดแก อําเภอสารภี อําเภอ
สันปาตอง อําเภอหางดง อําเภอสันกําแพง อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอเมือง อําเภอแมริม อําเภอแม
แตง อําเภอพราว และอําเภอสันทราย และจะขยายตอไปอีก 10 อําเภอในระยะการดําเนินงานวิจัย
ระยะท่ี 2  
 (7)  เกิดการอนุรักษดินและน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติไมใหปนเปอนจากสารเคมี และยัง
คงไวซ่ึงความอุดมสมบูรณของแรธาตุทางธรรมชาติ ทั้งนี้การปลูกผักปลอดสารพิษเปนแนวทาง
หนึ่งท่ีจะทําใหทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูยังคงอุดมสมบูรณตอไปได  
 ผลการศึกษาตลอดระยะเวลาโครงการในปท่ี 1 ผลการดําเนินงานในการสงเสริมการวิจัย
และพัฒนาสินคาเกษตร ผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม ใหเกิดความอยางยั่งยืน ภายใต
แนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง จากเกษตรกรที่เขารวมโครงการท้ังส้ิน 10 อําเภอ สามารถสรุปได
ถึงระดับของการพัฒนาสูความยั่งยืนไดทั้งส้ิน 3 ระดับ คือ  
 ระดับท่ี 1 ข้ันของความพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว 
  หมายถึง เกษตรกรทําการปลูกเพ่ือบริโภคในครัวเรือน และผลผลิตท่ีเหลือจะ
ทําการจําหนายตอไป เพื่อเพิ่มรายไดใหกับครัวเรือน (ลดรายจาย และเพ่ิมรายได)  ผลการศึกษา
สามารถสรุปไดวา เกษตรกรท่ีสามารถทําการผลิตผักปลอดสารพิษบนเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับท่ี 1 ไดแก  
 1)  เกษตรกรบานจอมแจง ม.4 ต.น้ําบอหลวง อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม  
 2)  เกษตรกรผูปลูกผักปลอดสารพิษบานดงสวรรค ม.3 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี  
จ. เชียงใหม  
 3)  เกษตรกรบานดอกแดง ต.สงาบาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม  
 4)  เกษตรกร นางสิริกร พวงยอยแกว ต.ปาปอง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม  
 5)  เกษตรกร  กลุมเกษตรทฤษฎีใหมบานเจดียแมครัว  ต .แมแฝกใหม  
อ.สันทราย จ.เชียงใหม  
 ระดับท่ี 2 ข้ันของความพอเพียงระดับชุมชน กลุมเกษตรกร 
 หมายถึง เกษตรกรทําการปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน ปลูกเพื่อบริโภคใน
ชุมชน และผลผลิตท่ีเหลือจะทําการจําหนาย สรางเครือขายการผลิตและการตลาดชุมชน เพื่อ
เพิ่มรายไดใหกับครัวเรือน (ลดรายจาย และเพ่ิมรายได และขยายโอกาส) ผลการศึกษาสามารถ
สรุปไดวา เกษตรกรท่ีสามารถทําการผลิตผักปลอดสารพิษบนเศรษฐกิจพอเพียงระดับท่ี 2 ไดแก          
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 1)  กลุมเกษตกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ พระนอนปาเก็ดถ่ี ม.4 ต.ยางเนิ้ง  
อ.สารภี จ.เชียงใหม           
 2)  กลุมเกษตกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ 1 ฟารม 1 ตําบล บานแมผาแหน  
ต.ออนใต อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม  
 3)  ชมรมรักสมุนไพร ม.5 ต.ทุงตอม อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม  
 4)  กลุมเกษตกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ บานหนองแฝก ม.4 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี 
จ.เชียงใหม  
 5)  กลุมเกษตกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ ปาขอยเหนือ ม.1 ต.สันผีเส้ือ อ.เมือง  
จ.เชียงใหม  
 6)  กลุมเกษตกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ บานทรายทอง ม.6 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี  
จ.เชียงใหม  
 7)  กลุมเกษตกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ บานแมของใต ม.8 ต.แมกา  
อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม  
 8)  กลุมเกษตกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ บานปากกอง ม.5 ต.สารภี อ.สารภี  
จ.เชียงใหม   
 9)  กลุมเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษบานแมหะเหนือ ต.บานโปง อ.หางดง 
จ.เชียงใหม  
 10)  กลุมเกษตกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ บานทาศาลา ม.3 ต.สบแมขา อ.หางดง 
จ.เชียงใหม   
 11)  กลุมผูผลิตผักปลอดสารพิษบานชอแล ต.ชอแล อ.แมแตง จ.เชียงใหม   
 12)  กลุมเกษตรอินทรียบานโพธ์ิทองเจริญ ต.ปาปอง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 
 13)  กลุมเกษตรทฤษฎีใหมบานแมแฝกใหม ต.แมแฝกใหม อ.สันทราย  
จ.เชียงใหม  
 14)  กลุมเกษตรอินทรียบานดอกคํา ต.น้ําแพร อ.พราว จ.เชียงใหม 

ระดับท่ี 3 ข้ันของความพอเพียงระดับประเทศ 
   หมายถึง สินคาปลอดภัย มีมาตรฐานเปนท่ียอมรับระดับสากล เกษตรกร
สามารถยืนอยูไดดวยตนเองอยางแทจริง สรางเครือขายในแนวด่ิง (ลดรายจาย และเพ่ิมรายได 
และขยายโอกาส) ผลการศึกษาสามารถสรุปไดวา เกษตรกรที่สามารถทําการผลิตผักปลอด
สารพิษบนเศรษฐกิจพอเพียงระดับท่ี 3 ไดแก  
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 1)  กลุมผูปลูกผักปลอดสารพิษ บานสันปากวาว หมู 10 ต.ทาวังตาล อ.สารภี 
จ.เชียงใหม  
 2)  เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ นายตอมเหลาเสือ บานโปงแยง อ.แมริม 
จ.เชียงใหม  
 นักวิจัยคาดวา การดําเนินงานวิจัยในระยะตอไป นักวิจัยไดทําการวางการดําเนินงาน 
แบบบูรณาการ กับหนวยภาคีระดับจังหวัด ไดแก สํานักงานเกษตรจังหวัด และสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม โดยไดกําหนดออกมาเปนแผนการพัฒนาผักปลอดสารพิษ ตาม
แผนยุทธศาสตรความปลอดภัยดานอาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2547 – 2551 
เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิของการวิจัยท่ีมีคุณภาพและไดผลลัพธในเชิงรูปธรรมท่ียั่งยืนตอไป 
  
  

 
 




