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Abstract
 The purposes of this research were : 1) to develop a qualified for database learning center for mango species 

grown in Chachoengsao, 2) to investigate users’ satisfaction of the mango database learning center, 3) to promote 

mango species grown in Chachoengsao to public. 

 The learning center of mango species database consists of mango planting data, special mango characteristics, 

planting method, propagation, diseases and insects, looking after, harvesting, and knowledge of post-harvesting, 

mango processing innovation, learning media about mangoes and related research. The database was developed on 

web applications to enable the work on internet networking. The computer languages utilized in development were 

HTML, PHP, and JavaScript and data collection program was MySQL. 

  The research results in the output of qualified database learning center providing knowledge of mango species 

in Chachoengsao. The experts evaluated that the knowledge in the database was at the level of 4.57 (Very Good) 

and web applications at 4.29 (Good). The database users’ satisfaction was at the level of 4.51 (Most Satisfaction) and 

the website promotion was at 4.47 (High Satisfaction) 

บทคัดยอ
 ในการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาศูนยการเรียนรูระบบฐานขอมูลมะมวงที่ปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีคุณภาพ 

2) ศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานศูนยการเรียนรูระบบฐานขอมูลสายพันธุมะมวงที่ปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทรา 3) เผยแพรประชาสัมพันธ

สายพันธุมะมวงที่ปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทรา

 ศนูยการเรยีนรูระบบฐานขอมลูมะมวงทีป่ลกูในจงัหวดัฉะเชงิเทรา ประกอบดวยขอมลูการปลกูมะมวงในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ลกัษณะ

ประจําพันธุ การปลูกมะมวง การขยายพันธุ โรคและแมลง การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว นวัตกรรมการแปรรูป 

สื่อการเรียนรูมะมวง และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยพัฒนาโปรแกรมแบบเว็บแอพพลิเคชันเพื่อใหสามารถใชงานบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

ภาษาคอมพิวเตอรที่นํามาใชในการพัฒนา ไดแก ภาษา HTML, PHP และ JavaScript และจัดเก็บขอมูลดวยโปรแกรมจัดการฐานขอมูล 

MySQL

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนผูสนใจศูนยการเรียนรูระบบฐานขอมูลสายพันธุมะมวงที่ปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเลือก

กลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ จํานวน 400 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเชิงปริมาณ สถิติที่ใชคือ คาเฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ผลจากการวิจัยทําใหไดศูนยการเรียนรูระบบฐานขอมูลสายพันธุมะมวงที่ปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีคุณภาพตามความคิดเห็น

ของผูทรงคุณวุฒิดานเนื้อหามีคาเฉลี่ยที่ 4.57 อยูในระดับดีมาก และดานการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันมีคาเฉลี่ยที่ 4.29 อยูในระดับดี 

สวนความพงึพอใจของผูใชงานตอศนูยการเรยีนรูระบบฐานขอมลูสายพนัธุมะมวงทีป่ลูกในจงัหวดัฉะเชิงเทรา มคีาเฉล่ียที ่4.51 อยูในระดบั

มากที่สุด และดานการเผยแพรประชาสัมพันธมีคาเฉลี่ยที่ 4.47 อยูในระดับมาก
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 สืบเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรเปน

หนวยงานที่เขารวมสนองพระราชดําริในโครงการศึกษาวิจัยการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยวัตถุประสงคของ

โครงการฯ คือ เพื่ออนุรักษพืชพรรณและความหลากหลายทาง

ชีวภาพของประเทศ และดําเนินการเปนธนาคารพืชพรรณ เพื่อนํา

พชืทีไ่ดสาํรวจขึน้ทะเบยีนรหสัตนของพชืทีม่อียูเดมิและหายากใกล

สญูพนัธุ เพือ่ไปปลกูรกัษาพนัธกุรรมไวในพืน้ทีท่ีป่ลอดภยั นาํความ

รูจากการศึกษาวิจัยพืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพ 

การศึกษาทรัพยากรกายภาพ การสํารวจและบันทึกวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาของประเทศไทย เพื่อสรางฐานองคความรูทางวิทยาการ

ที่จะนําไปสูการอนุรักษ และพัฒนาอยางย่ังยืนสูเศรษฐกิจพอเพียง 

จัดทําศูนยข อมูลพันธุกรรมพืชรวมท้ังทรัพยากรอื่นๆ ไดแก 

ทรพัยากรชีวภาพ ทรพัยากรกายภาพ และทรพัยากรวฒันธรรมและ

ภูมิปญญา โดยเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานท่ีเขารวมสนอง

พระราชดําริ เชน ศูนยขอมูลพรรณพฤกษชาติ หอพรรณไม

กรมอทุยานแหงชาตสิตัวปาและพันธุพชื กบัศนูยขอมลูพนัธกุรรมพืช 

สวนจิตรลดา และขอมูลเกี่ยวกับพันธุกรรมพืชของหนวยงานตางๆ 

สือ่ถงึกนัในระบบเดยีวกนั ปลกูฝงสรางใหเดก็และเยาวชนมจีติสาํนกึ

ในการอนุรักษพันธุกรรมพืช และทรัพยากรธรรมชาติ รักษา

วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย เสริมสรางสนับสนุนใหเกิดเครือขาย

ระดบัตางๆ ในการดาํเนินงานเกี่ยวกับการอนุรกัษพฒันาทรพัยากร

คณะทํางานภายใตโครงการศึกษาวิจัยการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ของมหาวิทยาลัยไดมีการประชุม

ระดมความคิดเห็นในการดําเนินงานสนองพระราชดําริ โดยมติที่

ประชุมเห็นสมควรศึกษาวิจัย สํารวจ เก็บรวบรวมขอมูลสายพันธุ

มะมวงที่ปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทรา เน่ืองจากจังหวัดฉะเชิงเทรามี

พื้นที่ในการเพาะปลูกมะมวงมากจากอดีตจนถึงปจจุบัน มีช่ือเสียง

และเปนที่ยอมรับในเรื่องของรสชาติและคุณภาพมาตรฐาน อีกทั้ง

ควรนําองคความรูจากการวิจัยมาจัดทําเปนระบบฐานขอมูลใน

คอมพิวเตอร เพ่ือเปนแหลงเรียนรูท่ีนักวิชาการและประชาชนที่

สนใจสามารถใชในการศึกษาคนควา และควรมีการเผยแพร

ประชาสัมพันธองคความรูในรูปแบบตางๆ สูสาธารณชน คณะ

ทํางานวิจัยการพัฒนาศูนยการเรียนรูระบบฐานขอมูลและเผยแพร

ประชาสมัพนัธสายพนัธุมะมวงทีป่ลกูในจงัหวดัฉะเชงิเทรา จึงรบัมติ

ทีป่ระชมุดงักลาวเพือ่สานตอใหเปนรปูธรรมในรปูแบบงานวจิยัเพ่ือ

พฒันาระบบฐานขอมลู โดยองคความรูดงักลาวจะเปนประโยชนตอ

การดูแลและคุมครองทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ซ่ึงจะนําไป

สูการจัดการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืนตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. เพือ่พฒันาศนูยการเรยีนรูระบบฐานขอมลูมะมวงท่ีปลกู

ในจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีคุณภาพ

 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานศูนยการเรียนรู

ระบบฐานขอมูลสายพันธุมะมวงที่ปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทรา

 3. เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธสายพันธุมะมวงที่ปลูกใน

จังหวัดฉะเชิงเทรา

สมมุติฐานการวิจัย
 ระดับความพึงพอใจของผูใชงานศูนยการเรียนรูระบบฐาน

ขอมูลสายพันธุมะมวงที่ปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทราอยูในระดับดี

ขอบเขตของการวิจัย
 การวจิยัครัง้นีเ้ปนการพฒันาศนูยการเรยีนรูระบบฐานขอมลู

สายพันธุมะมวงที่ปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในรูปแบบเว็บแอพ 

พลิเคชนั หรอืโปรแกรมประยกุตบนเวบ็เพือ่ใชเปนสวนตดิตอกบัฐาน

ขอมูลและผูใชงาน โดยขอบเขตของโครงการวิจัยมี ดังนี้

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง

  1.1 ประชากร คือ ผูสนใจศูนยการเรยีนรูระบบฐานขอมลู

สายพันธุมะมวงที่ปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทรา

  1.2 กลุมตัวอยาง คือ ผูสนใจศูนยการเรียนรูระบบฐาน

ขอมูลสายพันธุมะมวงที่ปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเลือกกลุม

ตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ จํานวน 400 คน 

 2. ตัวแปรที่ศึกษา

  2.1 คุณภาพของศูนยการเรียนรูระบบฐานขอมูลสาย

พันธุมะมวงที่ปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทรา

  2.2 ความพงึพอใจของผูใชงานศูนยการเรยีนรูระบบฐาน

ขอมูลสายพันธุมะมวงที่ปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทรา

  2.3 ความพึ งพอใจของผู  สนใจต อการ เผยแพร 

ประชาสัมพันธสายพันธุมะมวงที่ปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทรา

 3. เนื้อหาในฐานขอมูล

  เนือ้หาในฐานขอมลูประกอบดวยขอมลูการปลกูมะมวง

จังหวัดฉะเชิงเทรา ลักษณะประจําพันธุ การปลูกมะมวง การขยาย

พันธุ โรคและแมลง การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว วิทยาการหลังการ

เก็บเกี่ยว นวัตกรรมการแปรรูป สื่อการเรียนรูมะมวง และงานวิจัย

ที่เกี่ยวของ 

คํานิยามศัพทเฉพาะ
 1. ศูนยการเรียนรู หมายถึง แหลงใหบริการขอมู สายพันธุ

มะมวงที่ปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทราในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชัน 
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 2. ระบบฐานขอมูล หมายถึง การจัดเก็บขอมูล สายพันธุ

มะมวงที่ปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทราลงในระบบคอมพิวเตอร    

 3. การเผยแพรประชาสัมพันธ หมายถึง การใหขอมูล 

ขาวสาร ที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลสายพันธุมะมวงที่ปลูกใน

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
 1. ไดศนูยการเรยีนรูระบบฐานขอมลูสายพนัธุมะมวงทีป่ลกู

ในจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีคุณภาพ 

 2. ไดเผยแพรประชาสัมพันธองคความรูจากงานวิจัยสู 

ทองถิ่นและผูที่สนใจ

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเร่ือง การพัฒนาศูนยการเรียนรู

ระบบฐานขอมูลและเผยแพรประชาสัมพันธสายพันธุมะมวงที่ปลูก

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ไดแก 

 1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูสนใจท่ีมีตอศูนยการ

เรียนรูระบบฐานขอมูลสายพันธุมะมวงที่ปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

โดยมีขั้นตอนในการสราง ดังนี้ 

  1.1 ศึกษาเอกสารและขอมูลท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา

ศนูยการเรยีนรูระบบฐานขอมลูและเผยแพรประชาสมัพนัธสายพันธุ

มะมวงที่ปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนํามาเปนแนวทางในการ

สรางแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยแบงเปน 6 สวน ดังนี้ 

  สวนที 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  สวนที ่2 เนือ้หาของศูนยการเรยีนรูระบบฐานขอมลูสาย

พันธุมะมวงท่ีปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทรา (สําหรับผูเช่ียวชาญดาน

เนื้อหา) 

  สวนที่ 3 การออกแบบและจัดรูปแบบของศูนยการ

เรียนรูระบบฐานขอมูลสายพันธุมะมวงที่ปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

(สําหรับผูเชี่ยวชาญดานเว็บไซต) 

  สวนที ่4 การใชงานของศนูยการเรยีนรูระบบฐานขอมลู

สายพันธุมะมวงที่ปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทรา

  สวนที่ 5 การจัดนิทรรศการของศูนยการเรียนรูระบบ

ฐานขอมูลสายพันธุมะมวงที่ปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทรา

  สวนที่ 6 ขอเสนอแนะ

  1.2 สรางแบบสอบถามความพงึพอใจของผูสนใจทีม่ตีอ

ศนูยการเรยีนรูระบบฐานขอมลูและเผยแพรประชาสมัพนัธสายพันธุ

มะมวงที่ปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทรา

  1.3 นําแบบสอบถามความตองการที่แกไขแลวใหผูทรง

คุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง และความเที่ยงตรง

เชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยนําไปใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณา

ความสอดคลองกับวัตถุประสงค โดยถาขอใดสอดคลองกับ

วัตถุประสงคที่กําหนดให คะแนนเทากับ +1 ถาไมสอดคลองกับ

วัตถุประสงคใหคะแนนเทากับ -1 และถาไมแนใจจะไดคะแนน

เทากับ 0 นําผลที่ไดไปคํานวณหาคาความสอดคลอง (IOC) โดย

พิจารณาคัดเลือกขอคําถามโดยใชเกณฑตอไปนี้ 

  ขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.5–1.00 คัดเลือกไวใชได 

ขอคําถามที่มีคา IOC ตํ่ากวา 0.5 ควรพิจารณาปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 

ดังน้ันขอบเขตของคาความเที่ยงตรงตามเน้ือหาที่ยอมรับ คือ 

0.5–1.00 

 2. ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิดานเนื้อหา จํานวน 3 ทาน และ

ปรับปรุงตามคําแนะนํา

 3. ปรกึษาผูทรงคณุวฒุดิานการพฒันาเวบ็แอพพลิชนัจํานวน 

3 ทาน และปรับปรุงตามคําแนะนํา

 4.  สรางแบบสอบถามความคิดเห็นดานเนื้อหาของผูทรง

คุณวุฒิที่มีต อศูนย การเรียนรู ระบบฐานขอมูลและเผยแพร

ประชาสัมพันธสายพันธุมะมวงที่ปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทรา

 5.  นาํแบบสอบถามความคดิเหน็ดานเนือ้หาใหผูทรงคณุวฒุิ

ประเมิน

 6.  สรางแบบสอบถามความคิดเห็นดานการพัฒนาเว็บ

แอพพลิชันของผูทรงคุณวุฒิที่มีตอศูนยการเรียนรูระบบฐานขอมูล

และเผยแพรประชาสัมพันธสายพันธุ มะมวงที่ปลูกในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา

 7.  นําแบบสอบถามความคิดเห็นดานการพัฒนาเว็บ 

แอพพลิเคชันใหผูทรงคุณวุฒิประเมิน จํานวน 3 ทาน

 8.  นาํแบบสอบถามเพ่ือศกึษาความพงึพอใจทีม่ตีอศูนยการ

เรียนรูระบบฐานขอมูลและเผยแพรประชาสัมพันธสายพันธุมะมวง

ที่ปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ผานการตรวจสอบและแกไขเสร็จ

แลวไปใชกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อหาคาความเชื่อมั่น 

(Reliability) ดวยวิธีของ Cronbach’s Alpha

 9.  นําแบบสอบถามนําไปใชกับกลุมตัวอยาง 

การดําเนินการทดลอง 
 1.  ผูวจิยัไดทาํการศกึษาคนควาจากเอกสาร เปนการศกึษา

คนควารวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เก่ียวของ โดยใชขอมูลจาก

หนังสือ ตํารา เอกสารทางวิชาการ รายงานการวิจัย และเอกสาร

สิ่งตีพิมพตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อรวบรวมขอมูลสายพันธุมะมวงและ

ขอมูลที่เกี่ยวของ

 2. ผูวิจัยไดทําการศึกษาภาคสนาม เปนการเก็บรวบรวม

ขอมูลจากลงพื้นที่สวนมะมวงในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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 3. ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลความคิดเห็นดานเน้ือหาของ

ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ที่มีตอการพัฒนาศูนยการเรียนรูระบบ

ฐานขอมูลและเผยแพรประชาสัมพันธสายพันธุมะมวงท่ีปลูกใน

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 4.  ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลความคิดเห็นดานการพัฒนา

เว็บแอพพลิเคชันของผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ที่มีตอการพัฒนา

ศนูยการเรยีนรูระบบฐานขอมลูและเผยแพรประชาสมัพนัธสายพันธุ

มะมวงที่ปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 5. ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลความพึงพอใจของผูสนใจ ที่มี

ตอการใชศนูยการเรยีนรูระบบฐานขอมลูและเผยแพรประชาสมัพนัธ

สายพันธุมะมวงที่ปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 6.  ผูวจิยัไดทาํการวเิคราะหขอมลูโดยใชโปรแกรมสาํเรจ็รปู

การวิเคราะหขอมูล 
 วเิคราะหความพงึพอใจ โดยใชคาเฉลีย่เลขคณติ (x) และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 การหาคาเฉลี่ยเลขคณิต (x) (พวงรัตน, 2540) 

 สูตร 

 เมื่อ    คือ คาเฉลี่ย 

    คือ ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

     n  คือ จํานวนขอมูล 

 การหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (พรรณี, 2555)

 สูตร S.D. =  

 เมื่อ S.D.  คือ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     X คือ คะแนนของแตละคน

         คือ คาเฉลี่ย

    n  คือ จํานวนขอมูล

ผลการวิจัย
 1. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นดานเนื้อหาของผูทรง

คุณวุฒิที่มีต อศูนย การเรียนรู ระบบฐานขอมูลและเผยแพร

ประชาสัมพันธสายพันธุมะมวงที่ปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทรา

 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นดานเนื้อหาของผูทรงคุณวุฒิ

ที่มีตอศูนยการเรียนรูระบบฐานขอมูลและเผยแพรประชาสัมพันธ

สายพันธุมะมวงที่ปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ตารางที่ 1  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิด

  เห็นของผูทรงคุณวุฒิดานเนื้อหา 

คําถาม x S.D.
ระดับความ

คิดเห็น

ความถูกตองของเนื้อหา 4.67 0.58 ดีมาก

การเรียบเรียงเนื้อหา 4.33 0.58 ดี

ลําดับในการนําเสนอเนื้อหา 4.67 0.58 ดีมาก

การนําเสนอภาพที่สอดคลองกับเนื้อหา 4.67 0.58 ดีมาก

การใชภาษาที่มีความเหมาะสม 4.67 0.58 ดีมาก

การแบงหมวดหมูของเนื้อหา 4.67 0.58 ดีมาก

การอางอิงเนื้อหา 4.33 1.15 ดี

รวม 4.57 0.60 ดีมาก

 

 จากตารางที ่1 พบวา เนือ้หาอยูในระดบัดมีาก (=4.57) เมือ่

พจิารณาเปนรายขอ พบวา ความถกูตองของเนือ้หา ลาํดับในการนาํ

เสนอเนือ้หา การนาํเสนอภาพทีส่อดคลองกบัเนือ้หา การใชภาษาที่

มีความเหมาะสม และการแบงหมวดหมูของเนื้อหา อยูในระดับดี

มาก (=4.67) สวนการเรียบเรียงเน้ือหา และการอางอิงเน้ือหา 

อยูในระดับดี (=4.33)

ตารางที่ 2  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิด

  เห็นของผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน

ดานการพัฒนา

เว็บแอพพลิเคชัน
x S.D.

ระดับ

ควา ม

คิดเห็น

การออกแบบเว็บไซตมีความนาสนใจ 4.00 1.00 ดี

การกําหนดสีพื้นหลังและสีตัวอักษร 4.33 0.58 ดี

การกําหนดขนาดอักษรและรูปแบบอักษร 4.33 0.58 ดี

การจัดวางองคประกอบบนหนาจอ 4.33 0.58 ดี

การออกแบบเมนูงายตอการใชงาน 4.33 0.58 ดี

การเชื่อมโยงขอมูลภายในเว็บไซต 4.00 0.00 ดี

การแบงหมวดหมูของเนื้อหา 4.67 0.58 ดีมาก

ความงายตอการสืบคนขอมูล 4.33 0.58 ดี

รวม 4.29 0.55 ดี



Journal of Rajanagarindra January - June  2016       271

 จากตารางที่ 2 พบวา การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันอยูใน

ระดับดี (x=4.29) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การแบงหมวด

หมูของเนื้อหาอยูในระดับดีมาก (x=4.67) จัดวาอยูในลําดับแรก 

รองลงมา คือ การกาํหนดสพีืน้หลงัและสตีวัอกัษรการกาํหนดขนาด

อักษรและรูปแบบอักษร การจัดวางองคประกอบบนหนาจอ การ

ออกแบบเมนูงายตอการใชงาน และความงายตอการสืบคนขอมูล 

อยูในระดับดี (x=4.33) สวนการออกแบบเว็บไซตมีความนาสนใจ 

และการเชื่อมโยงขอมูลภายในเว็บไซต อยูในระดับดี (x=4.00)

 2.  ผลการวเิคราะหความพงึพอใจของผูสนใจทีม่ตีอศูนยการ

เรียนรูระบบฐานขอมูลและเผยแพรประชาสัมพันธสายพันธุมะมวง

ที่ปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทรา

 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูสนใจที่มีตอศูนยการ

เรียนรูระบบฐานขอมูลและเผยแพรประชาสัมพันธสายพันธุมะมวง

ที่ปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ตารางที่ 3  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึง

  พอใจดานการใชงานศูนยการเรียนรูของผูใชงาน

ดานการใชงานศูนยการเรียนรู

ผูใชบริการ

(n=400)
ระดับ

ความพึง

พอใจx S.D.

ความนาสนใจของศูนยการเรียนรู 4.53 0.52 มากที่สุด

ความงายในการใชงาน 4.40 0.60 มาก

ความชัดเจนของตัวอักษร 4.45 0.66 มาก

เนื้อหาและภาพประกอบ 4.50 0.65 มาก

ความงายในการคนหาขอมูล 4.46 0.64 มาก

ประโยชนที่ไดรับ 4.70 0.51 มากที่สุด

รวม 4.51 0.39 มากที่สุด

 จากตารางที ่3 พบวา การใชงานศนูยการเรยีนรูของผูใชงาน 

อยูในระดับมากที่สุด (x=4.51) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ประโยชนทีไ่ดรบั อยูในระดบัมากทีส่ดุ (x=4.70) ความนาสนใจของ

ศูนยการเรียนรู ฯ อยู ในระดับมากที่สุด (x=4.53) เนื้อหาและ

ภาพประกอบ อยูในระดับมาก (x=4.50) ความงายในการคนหา

ขอมูลอยู ในระดับมาก (x=4.46) ความชัดเจนของตัวอักษร 

อยูในระดับมาก (x=4.45) และความงายในการใชงาน อยูในระดับ

มาก (x=4.40)

ตารางที่ 4  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึง

  พอใจดานการจัดนิทรรศการ

ดานการจัดนิทรรศการ

ผูใชบริการ

(n=400)
ระดับ

ความพึง

พอใจx S.D.

ความนาสนใจในการจัดนิทรรศการ 4.55 0.52 มากที่สุด

รูปแบบการจัดกิจกรรม 4.49 0.52 มาก

เอกสารและสื่อการเรียนรู 4.44 0.58 มาก

สถานที่จัดกิจกรรม 4.33 0.72 มาก

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 4.32 0.76 มาก

ประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรม 4.73 0.46 มากที่สุด

รวม 4.47 0.39 มาก

 จากตารางที่ 4 พบวา การจัดนิทรรศการ มีความพึงพอใจ

อยูในระดับมาก (x=4.47) เมือ่พจิารณาเปนรายขอ พบวา ประโยชน

ที่ไดรับจากการจัดกิจกรรม อยู ในระดับมากที่สุด ( x=4.73) 

ความนาสนใจในการจดันทิรรศการ อยูในระดบัมากทีส่ดุ (x=4.55) 

รูปแบบการจัดกิจกรรม อยูในระดับมาก (x=4.49) เอกสารและ

สื่อการเรียนรู อยูในระดับมาก (=4.44) สถานที่จัดกิจกรรม อยูใน

ระดับมาก (x=4.33) และระยะเวลาในการจัดกิจกรรม อยูในระดับ

มาก (x=4.32)

สรุปผลการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาศูนยการเรียนรู

ระบบฐานขอมูลมะมวงที่ปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีคุณภาพ 

2) ศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานศูนยการเรียนรูระบบฐานขอมูล

สายพันธุมะมวงที่ปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทรา 3) เผยแพรประชา

สัมพันธสายพันธุมะมวงที่ปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทราศูนยการเรียนรู

ระบบฐานขอมูลมะมวงที่ปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบดวย

ขอมูลการปลูกมะมวงในจังหวัดฉะเชิงเทรา ลักษณะประจําพันธุ 

การปลูกมะมวง การขยายพันธุ  โรคและแมลง การดูแลรักษา 

การเก็บเกี่ยว วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว นวัตกรรมการแปรรูป 

สื่อการเรียนรูมะมวงและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยพัฒนาโปรแกรม

แบบเวบ็แอพพลเิคชันเพ่ือใหสามารถใชงานบนเครือขายอินเทอรเนต็ 

ภาษาคอมพวิเตอรทีน่าํมาใชในการพฒันา ไดแก ภาษา HTML, PHP 

และ JavaScript และจัดเก็บขอมูลดวยโปรแกรมจัดการฐานขอมูล 

MySQL
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 ประเมินคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ

วัตถุประสงค (Index of item objective congruence : IOC) 

โดยใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ประเมิน ซึ่งผลคือ คา IOC สูง

กวา 0.5 แสดงวาขอคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงค

 ผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแบบวัดความพึงพอใจ 

เก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมทดลองจํานวน 30 คน คําถามจํานวน 

12 ขอ คาความเชื่อม่ันท่ีคํานวณจากสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ

ครอนบาช (Cronbach’s Alpha) มีคาเทากับ 0.88 มีความเชื่อมั่น

อยูในระดับสูง 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนผูสนใจศูนยการเรียน

รู ระบบฐานขอมูลสายพันธุมะมวงท่ีปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยเลือกกลุ มตัวอย างด วยวิธีการสุ มตัวอย างแบบบังเอิญ

จํานวน 400 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเชิงปริมาณ 

สถิติที่ใชคือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิที่มีตอศูนย

การเรียนรูระบบฐานขอมูลและเผยแพรประชาสัมพันธสายพันธุ

มะมวงที่ปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา ดานเนื้อหาอยูในระดับดี

มาก (x=4.57) และดานการพัฒนาเว็บแอพพลิชันอยูในระดับดี (x

=4.29) 

 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูสนใจที่มีตอศูนยการ

เรียนรูระบบฐานขอมูลและเผยแพรประชาสัมพันธสายพันธุมะมวง

ที่ปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการใชงานศูนยการเรียนรูของ

ผูใชงาน อยูในระดับมากที่สุด (=4.51) และดานการจัดนิทรรศการ 

อยูในระดับมาก (=4.47)

อภิปรายผลการวิจัย
 ศูนยการเรียนรูระบบฐานขอมูลสายพันธุมะมวงที่ปลูกใน

จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนศูนยการเรียนรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทรที่ใหบริการสืบคนขอมูลการปลูกมะมวงในจังหวัด

ฉะเชงิเทรา ลกัษณะประจาํพันธุ การปลกูมะมวง การขยายพนัธุ โรค

และแมลง การดแูลรกัษา การเกบ็เกีย่ว วทิยาการหลงัการเกบ็เกีย่ว 

นวตักรรมการแปรรปู สือ่การเรยีนรูมะมวง และงานวจิยัทีเ่กีย่วของ 

โดยจดัทาํขึน้ในรปูแบบออนไลนแบบเวบ็แอพพลเิคชนัทีเ่ชือ่มตอกบั

ฐานขอมูล มีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลและกําหนดสิทธิ์

ของผูใชงาน โดยผูใชที่ไดรับอนุญาตจะสามารถใชงานฐานขอมูลได 

ซึง่ศนูยการเรยีนรูดงักลาวสามารถตอบสนองความตองการของผูใช

ในยคุสารสนเทศไดเปนอยางด ีดงัผลประเมนิความพงึพอใจของผูใช

งานที่อยู ในระดับมากท่ีสุด สอดคลองกับกิจกรรมที่ 5 ขอมูล

พันธุกรรมพืช ตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

แผนแมบท อพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หา ที่ อพ.สธ. สนับสนุนใหหนวย

งานที่รวมสนองพระราชดําริดําเนินงานในกิจกรรมนี้ ซึ่งงานใน

กิจกรรมฐานขอมูลสามารถเพิ่มเติมขอมูลขึ้นมาไดเรื่อยๆ และ

ยิ่งไปกวาน้ันคือความปลอดภัยในการเขาถึงฐานขอมูล ดังท่ีมี

พระราชกระแส ณ โรงเรยีนภเูกต็ จงัหวดัภเูกต็ ในวนัที ่26 เมษายน 

พ.ศ. 2543 “…พืชพรรณที่หายากหากไดมาก็บันทึกเก็บไวเพื่อการ

ศึกษาใหดีการลงเว็บไซต ก็พึงระวัง บางทีเราศึกษาหามาได แตเมื่อ

ชาวตางชาติเห็นจากเว็บไซต ก็อาจนําไปศึกษาและอางอิงเปนของ

ตนเองได...” โครงการวิจัยนี้สนองพระราชดําริโดยปองกันการเขา

ถึงขอมูล โดยใหผูใชปอนช่ือผูใช (user name) และรหัสผาน 

(password) กอนเขาใชระบบ หากช่ือผูใชและรหัสผานไมตรงกับ

ฐานขอมูลที่มีอยูจะไมอนุญาตใหเขาถึงขอมูล

ขอเสนอแนะ
 ในการทําวิจัยตอยอดจากงานวิจัยนี้อาจนําเทคนิคการทํา

เหมืองขอมูล (Data Mining) มาวิเคราะหภาพในฐานขอมูลเพื่อ

จําแนกประเภทสายพันธุมะมวง
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