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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 ในโลกยุค “สังคมแหงความรู, ยุคโลกาภิวัตน, และยุคแหงการเปลี่ยนแปลง” หนวย
บริการสาธารณะหรือที่เรียกวาหนวยราชการจะตองปรับตัว เปลี่ยนกระบวนการทัศนใหม และ
เปลี่ยนวิธีทํางานใหม ระบบราชการเนนการทําผลงาน แตราชการแนวโนมตองเนนที่ ผลสัมฤทธ์ิ 
หรือ ผลกระทบ มองที่ตัวประชาชนวามีรายไดและชีวิตที่ดีหรือไม   การที่ราชการจะสราง
ผลสัมฤทธ์ิหรือผลกระทบแกสังคมหรือแกประชาชนได หนวยราชการจะตองเปลี่ยนวิธีคิดและวิธี
ทําจาก เอาหนวยงานของตนเปนหลัก  ไปเปนเนน ความรวมมือระหวางหนวยงาน ทั้งที่เปนหนวย
ราชการ ธุรกิจเอกชน การศึกษา และประชาสังคม  ในการปฏิบัติราชการ จะตองยกระดับจาก ขอมูล 
(data) และสารสนเทศ (information) ไปเปนความรู (knowledge) โดยที่จะตองคํานึงวาความรูที่
ตองการใชในการปฏิบัติงานนั้น มีทั้งที่อยูในรูปของหนังสือ ตํารา วารสาร วิดีโอ และที่อยูในรูป
ของความรูที่ฝงลึกอยูในสมองของคน ซ่ึงยากตอการเลาหรือเขียนออกมาใหผูอ่ืนทราบหรือเขาใจ 
 ผูจัดทําสารนิพนธ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการถายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู วาเปน
หัวใจของการจัดการความรู จึงไดดําเนินการศึกษาและออกแบบ  “การพัฒนาระบบการรวบรวม
ความรู ดานคหกรรมศาสตร กรณีศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ินจังหวัดกาญจนบุรี” เพื่อการจัดบรรยากาศ
และเครื่องอํานวยความสะดวกให นักวิชาการ นักศึกษา  ภูมิปญญาทองถ่ิน ปราชญชุมชน บุคลากร
องคการบริหารสวนทองถ่ิน และประชาชนทั่วไป  สามารถเขาถึงเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนความรูดานวิชาชีพคหกรรมศาสตรไดอยางสะดวกผานทางวิธีการดานอิเล็กทรอนิกส 
 
วัตถุประสงคการวิจัย  
 1. เพื่อพัฒนาระบบการรวบรวมความรู ดานคหกรรมศาสตร กรณีศึกษา ภูมิปญญา
ทองถ่ินจังหวัดกาญจนบุรี สําหรับนําไปใชเปนศูนยกลางแลกเปลี่ยน ถายทอด รับรูขาวสาร ดาน
วิชาชีพ คหกรรมศาสตร ทั้งความรูที่มีการบันทึกไวแลว (Explicit knowledge) และความรูที่มีอยูใน
ตัวบุคคล (Tacit Knowledge) โดยผานระบบอินเทอรเน็ต 

2. เพื่อประเมนิผลของการใชระบบที่พัฒนาขึ้น 
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ขอบเขตการคนควาอิสระ  
 ออกแบบและพัฒนาระบบรวบรวมความรูดานคหกรรมศาสตร จากภูมิปญญาทองถ่ิน
จังหวัดกาญจนบุรี ประเภทองคความรูของกลุมบุคคลทองถ่ิน อันประกอบไปดวย การผาและสิ่งทอ
พื้นบาน การอาหารและเครื่องดื่ม การผลิตภัณฑจากสมุนไพร  
 
ขอตกลงเบื้องตน 
                1.  การศึกษาเพื่อวิเคราะหและออกแบบระบบในการคนควาอิสระนี้เปนการศึกษาเฉพาะ
กรณีระบบที่เกี่ยวกับการศึกษาวิชาชีพคหกรรมศาสตร  
                2.  ขอมูลที่ใชในการทดลองเปนขอมูลจาก ภูมิปญญาทองถ่ินจังหวัดกาญจนบุรี 
                3.  ระบบฐานขอมูลที่ศึกษาและพัฒนาเปนระบบฐานขอมูลสําหรับเครือขายอินเทอรเน็ต 
ที่สามารถเรียกดูขอมูลดานตางๆ และปรับปรุงแกไขผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได  
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 คหกรรมศาสตร  วิชาที่เกี่ยวของกับความรูทางวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และมนุษย
ศาสตร โดยมุงพัฒนาครอบครัวดวยการจัดการทรัพยากรบุคคล วัสดุและสิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนา
อาชีพและเสริมสรางคุณภาพชีวิต ความมั่นคงของสถาบันครอบครัวและสังคม 
                ภูมิปญญาทองถ่ิน หรือ ภูมิปญญาชาวบาน หมายถึง ความรูของชาวบานในทองถ่ิน ซ่ึง
ไดมาจากประสบการณ และความเฉลียวฉลาดของชาวบาน รวมทั้งความรูที่ส่ังสมมาแตบรรพบุรุษ 
สืบทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง ระหวางการสืบทอดมีการปรับ ประยุกตและ
เปลี่ยนแปลง จนอาจเกิดเปนความรูใหมตามสภาพการณทางสังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
ประกอบไปดวยคุณธรรม ซ่ึงสอดคลองกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบานในวิถีดั้งเดิมนั้น 
  
ประโยชนท่ีไดจากการใชระบบ  
                1. เพื่อเปนแหลงรวบรวมฐานความรู ที่สามารถ อํานวยความสะดวกในการแลกเปลื่ยน
ขอมูล องคความรู จัดเก็บขอมูล  และสืบคนขอมูล ผานระบบเครือขาย อินเทอรเน็ต  
                2. เพื่อสนับสนุนการทํางานขององคกรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม  
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สามารถใหบริการขอมูลแกสาธารณชนได   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี  2 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 การพัฒนาระบบศูนยการเรียนรูอาชีวศึกษาเพื่อชุมชน จัดทําขึ้นโดยมีทฤษฎีและเอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้ 
 
การจัดการความรู  (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 
2548 : 5-7) 
 1.  การจัดการความรูในองคกร   หมายถึง   การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกร  ซ่ึง
กระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ  เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถ
เขาถึงความรู  และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู  รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผล
ใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด   โดยที่ความรูมี  2 ประเภท คือ 
  1.1 ความรูที่ฝงอยูในคน  (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ  
พรสวรรคหรือสัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตางๆ   เปนความรูที่ไม
สามารถถายทอดออกมาเปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย  เชน ทักษะในการทํางาน งาน
ฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห บางครั้ง  จึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม 
  1.2 ความรูที่ชัดแจง  (Explicit Knowledge)  เปนความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอด
ได  โดยผานวิธีตางๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตางๆ และบางครั้งเรียกวา
เปนความรูแบบรูปธรรม 

2.  การจัดการความรู หรือ Knowledge Management เปนเรื่องคอนขางใหม ซ่ึงเกิดขึ้น
จากการคนพบวาองคกรตองสูญเสียความรูไปพรอมๆ กับการที่บุคลากรลาออกหรือเกษียณ อายุ
ราชการ อันสงผลกระทบตอการดําเนินการขององคกรเปนอยางยิ่ง ดังนั้นจากแนวคิดที่มุงพัฒนา
บุคลากรใหมีความรูมากแตเพียงอยางเดียวจึงเปลี่ยนไป และมีคําถามตอไปวาจะทําอยางไรให
องคกรไดเรียนรูดวย ดังนั้น การบริหารจัดการความรูจึงสัมพันธกับเรื่อง องคกรแหงการเรียนรู 
(Learning Organization) เปนอยางยิ่ง หากองคกรจะพัฒนาตนเองใหเปนองคกรแหงการเรียนรูก็
จําเปนจะตองบริหารจัดการความรูภายในองคกรใหเปนระบบเพื่อสงเสริมใหบุคลากรเรียนรูไดจริง
และตอเนื่อง หากองคกรใดมีการจัดการความรูโดยไมมีการสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูให
เกิดขึ้นภายในองคกร ก็นับเปนการลงทุนที่สูญเปลาไดเชนกัน อยางไรก็ตาม การบริหารจัดการ
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ความรู มีความซับซอนมากกวาการพัฒนาบุคลากรดวยการฝกอบรม เพราะเปนกระบวนการที่ตอง
ดําเนินการตอภายหลังจากที่บุคลากรมีความรูความชํานาญแลว องคกรจะทําอยางไรใหบุคลากร
เหลานั้นยินดีถายทอด และแลกเปลี่ยนความรูกับผูอ่ืน และในขั้นตอนสุดทาย องคกรจะตองหา
เทคนิคการจัดเก็บความรู เฉพาะไวกับองคกรอยางมีระบบเพื่อที่จะนําออกมาใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ บริษัทยักษใหญหลายแหงในสหรัฐอเมริกายังคงแขงขันกันหาวิธีบริหารจัดการ
ความรูที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อใหอยูในโลกของการแขงขันไดสําหรับประเทศไทยนั้นคงเปน
เรื่องทาทายสําหรับผูบริหารที่จะหายุทธวิธีในการดึงความรูออกมาจากตัวบุคคล และการกระตุนให
บุคลากรถายทอดความรูใหเพื่อนรวมงาน ซ่ึงการถายทอดความรูบางประเภทนั้น การฝกอบรม
อาจจะไมใชวิธีที่ดีที่สุด อุปสรรคที่มักพบอยูเสมอของการบริหารจัดการความรูคือพฤติกรรม "การ
หวงความรู" และวัฒนธรรม "การไมยอมรับในตัวบุคคล" หากองคกรสามารถกําจัดจุดออนทั้งสอง
อยางนี้ไดการบริหารจัดการความรูก็มิใชเร่ืองยากจนเกินไป สืบเนื่องจากการปฏิรูประบบราชการ
ครั้งสําคัญที่ผานมาเมื่อเดือนตุลาคม 2545 ไดมีการวางกรอบแนวทางการบริหารราชการแผนดินไว
อยางชัดเจน ซ่ึงรวมถึงการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เปนเรื่องของการกําหนดขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติ โดยเฉพาะมาตรา 11 
ไดกําหนดเปนหลักการวาสวนราชการตองมีหนาที่ในการพัฒนาความรูเพื่อใหมีลักษณะเปน
องคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ พรอมทั้งสรางความมีสวนรวมในหมูราชการใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน 
 3.  บุคคลที่ดําเนินการจัดการความรู  
  3.1 ผูบริหารสูงสุด (Chief Executive Officer ,CEO)  หมายถึง ประธานกรรมการ 
กรรมการผูจัดการ หรือผูริเริ่มกอตั้งองคการ มีหนาที่ เปนผูตัดสินใจแผนการระยะยาวที่เกี่ยวกับ
ทิศทางโดยรวมขององคการ กําหนดวัตถุประสงค นโยบายและกุลยุทธ แนะนําทางการจัดการในสิ่ง
ตาง ๆ ทั้งหมดที่ไดกําหนดไว 
  3.2 หัวหนาคณะทํางาน (Chief Knowledge Officer, CKO) บุคคลผูมีความรู 
ความสามารถ ที่จะใหการสนับสนุน มอบหมายงานและการกระจายอํานาจงาน รวมทั้งสรางทีมงาน 
เพื่อใหเกิดกระบวนการการจัดการความรูในองคกร เปนผูที่ทําหนาที่ฝายอํานวยการ และการให
คําปรึกษาดานการจัดการความรูแกผูนําหนวยงานและองคกร สรางการยอมรับ KM ใหกับบุคลากร
ในองคกร จัดสรรทรัพยากรสําหรับใชในกิจกรรมจัดการความรู พรอมคอยเชื่อมโยงการจัดการ
ความรูเขากับกิจกรรมสรางสรรคอ่ืนๆ ทั้งภายในและนอกองคกร, ติดตามความเคลื่อนไหวของการ
ดําเนินการใหคําแนะนําบางเรื่อง และแสดงทาทีชื่นชมในความสําเร็จ อาจจัดใหมีการยกยองใน
ผลสําเร็จ และใหรางวัลที่อาจไมเนนสิ่งของแตเนนการสรางความภาคภูมิใจในความสําเร็จ  
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  3.3 ผูดําเนินงานหลัก (Knowledge Facilitator , KF) เปนผูคอยอํานวยความสะดวก
ในการจัดการความรู ความสําคัญของผูดําเนินงานหลักอยูที่การเปนผูนําการสนทนาและการสื่อสาร
ระหวางสมาชิกตามชองทางตางๆกระตุนสมาชิกใหใชเครื่องมือเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมทั้ง
ทําหนาที่เสริมแรงใหกับชุมชนตามโอกาส และการเปนนักเชื่อมโยง โดยตองเชื่อมโยงระหวางผู
ปฏิบัติกับผูบริหาร เชื่อมโยงระหวาง ผูปฏิบัติงานตางกลุมภายในองคกร และเชื่อมโยงการจัดการ
ความรูภายในองคกร กับภายนอกองคกร สรางบรรยากาศแหงมิตรภาพการตั้งประเด็นใหกลุมคิด
เปนระบบ ใหสมาชิกสะทอนประสบการณ หรือปญหารวมทั้งแนวทางแกไข  กระตุนใหสมาชิก
กลุมรับฟงซึ่งกันและกัน เกิดการมีสวนรวม ชวยใหกลุมสามารถสรรหาวิธีการ แกไขปญหาโดย
ไมแสดงความคิดเห็นเรื่องที่กลุมอภิปราย แลกเปลี่ยนประสบการณจนเขาใจปญหาที่แทจริง เปนผู
รวมเรียนรูไปกับสมาชิก ไมแสดงตัวเปนผูเชี่ยวชาญหรือหัวหนา เปนผูกอใหเกิดความรวมมือรวม
ใจอยางจริงใจ   

3.4  ผูปฏิบัติงาน (Knowledge Pracititoner, KP) เปนบุคคลสําคัญของการจัดการ
ความรู เพราะเปนผูดําเนินกิจกรรมจัดการความรูประมาณรอยละ 90-95 ของทั้งหมด “คุณกิจ” เปน
เจาของ “หัวปลา” โดยแทจรงิ และเปนผูทีม่ีความรู (Explicit Knowledge) และเปนผูที่ตองมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู ใช หา สราง แปลง ความรูเพื่อการปฏิบัติใหบรรลุถึง “เปาหมาย/หัวปลา” ที่ตั้งไว  
  3.5 ผูประสานงาน (Network Manager) เปนผูที่คอยประสานเชื่อมโยงเครือขายการ
จัดการความรูระหวางหนวยงาน ใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในวงที่กวางขึ้น เกิดพลังรวมมือทาง
เครือขายในการเรียนรูและยกระดับความรูแบบทวีคูณ 
 
ชุมชนนักปฏบิัต ิ  

วิจารณ พานิช (2551) ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP)  คือ กลุมคนที่มี
ความชอบ  มีความสนใจในสาระ  มีความเชี่ยวชาญ  หรือมีปญหารวมกัน  สมาชิกในกลุมพรอม
และเต็มใจที่จะเรียนรู และแลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน  หัวใจหลักในการกาวสูการ
ประสานการทํางาน  และการแลกเปลี่ยนความรูกันอยางเปนธรรมชาติ  คือกลุมบุคคลที่มีความ
สนใจและเรียนรูซ่ึงกันและกัน  และมีวัตถุประสงครวมกันที่จะเขามาแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและ
กันผานทั้งรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ  ทั้งผานการพบปะกันหรือผานเครือขาย
อินทราเน็ต-อินเตอรเน็ต  และหากองคกรสามารถเชื่อมโยง  COP  เขาดวยกันจะเปนเครือขาย 
(Social Network)  ที่มีการปฏิบัติงานรวมกันจากหลายๆ ฟงกชั่นงาน  ปจจุบัน COP  เปนเครื่องมือที่
สําคัญในการจัดองคความรู  และการพัฒนามุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู  
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บล็อก (Blog) 
 มนัชยา  ชมธวัช (2550)  บล็อก (blog) เปนคํารวมมาจากคําวา  weblog เปน

รูปแบบเว็บไซตประเภทหนึ่ง ซ่ึงถูกเขียนขึ้นในลําดับที่เรียงตามเวลาในการเขียน ซ่ึงจะแสดงขอมูล
ที่เขียนลาสุดไวแรกสุด บล็อกโดยปกติจะประกอบดวย ขอความ ภาพ ลิงก ซ่ึงบางครั้งจะรวมสื่อ
ตางๆ เชน เพลง หรือวิดีโอ จุดที่แตกตางของบล็อกกับเว็บไซตโดยคือ บล็อกจะเปดใหผูเขามาอาน
ขอมูล สามารถแสดงความคิดเห็นตอทายขอความที่เจาของบล็อกเปนคนเขียน ซ่ึงทําใหผูเขียน
สามารถไดผลตอบกลับโดยทันที บล็อกเปนเว็บไซตที่มีเนื้อหาหลากหลายขึ้นอยูกับเจาของบล็อก 
โดยสามารถใชเปนเครื่องมือส่ือสาร การประกาศขาวสาร การแสดงความคิดเห็น การเผยแพร
ผลงาน ในหลายดาน เชน อาหาร การเมือง เทคโนโลยี หรือขาวปจจุบัน นอกจากนี้บล็อกที่ถูกเขียน
เฉพาะเรื่องสวนตัวหรือจะเรียกวาไดอารีออนไลน ซ่ึงไดอารีออนไลนเปนจุดเริ่มตนของการใช
บล็อกในปจจุบัน เนื้อหาใน Blog ประกอบดวย  3 สวนคือ 1.หัวขอ (Title) 2. เนื้อหา (Post หรือ 
Content) 3.วันที่เขียน (Date)  วัตถุประสงคที่สําคัญอยางหนึ่งในการเขียน blog คือ การเขียนเพื่อ
นําเสนอหรือแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกับผูอ่ืน ดังนั้นผูเขียนจึงตองคํานึงวาบันทึกที่
เขียนนี้ตองตั้งอยูบนพื้นฐานความเปนจริง เปนเหตุการณที่เกิดจริง หรือเปนขอมูลที่ไดมาจาก
แหลงขอมูลที่มีอยูจริง นอกจากนี้ การเขียนเพื่อแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นใน blog ของผูอ่ืน แมจะ
เปนไปไดโดยอิสระเชนเดียวกันกับการเขียนบันทึกใน blog  ก็ควรเปนการเขียนที่ใชภาษาสุภาพ
และเปนการใหความเห็นเกี่ยวกับบันทึกนั้นๆ โดยตรง นอกจากนี้จะตองไมเปนการเขียนเพื่อ
วัตถุประสงคในการแทรกแซงและทําลายความคิดสรางสรรค ความสนุกสนานในการเขียน blog 
ของผูเขียน 

 1.  การสรางบล็อกสามารถทําไดสองแบบคือ  
                  1.1  การติดตั้งโปรแกรมทํา Blog ขึ้นใชใน office  ตัวอยางโปรแกรมสราง blog 
เชน  WordPress, b2evolution, Nucleus, pMachine, MyPHPblog, Movable Type, Geeklog, bBlog 
วิธีนี้ตองมีเครือ่งเว็บเซิรฟเวอรในการใชงานเองอาจทําเปน Intranet Blog หรือ Internet Blog ก็ได 
                  1.2  การใชงาน blog ฟรี จากเว็บที่เปดใหบริการ ปจจุบนัมีเว็บเปดใหบริการหลาย
เว็บอาทิ เชน Blogger.com (en), Bloglines.com (en), Exteen.com (th), Bloggang.com(th)  เปนตน          
 2.  ประโยชนของ blog ในการจัดการความรูในองคกร 
  2.1 ใชเปนเครื่องมือสรางความรู  การเขียน blog สําหรับบันทึกเลาเรื่องราว ขาวสาร 
ความรู และประสบการณตางๆ ในสิ่งที่ผูเลาสนใจ เปนการถายทอดสิ่งที่ถูกบันทึกไวในสมองลงสู
ตัวหนังสือ การเขียนตอง มีอิสระทางความคิดในรูปแบบที่เปนตัวของตัวเอง จะชวยอํานวยใหการ
ดึงเอาความรูฝงลึกแสดงออกมาได ผูเลาบางทานอาจตระหนักรูอยูวาตนเองมี ความรูนี้อยู แตความรู
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ไมเคยไดถูกเรียบเรียงหาเหตุผลสนับสนุนตอยอดความถูกตองของความรูนี้ ไดโยงความสัมพันธ
ของเรื่องเลาของตนเองและสรางความนาเชื่อถือและ ความถูกตองของความรูฝงลึกใหเกิดขึ้นได 
และการเขียน blog อยูเปนประจําก็สามารถนํามาสูการสรางขุมความรู(Knowledge Assets) อยาง
ตอเนื่องและเปนระบบ การเก็บรวบรวมและการแกไขหรือเพิ่มเติมความรูก็ทําไดโดย สะดวก
รวดเร็ว สวนระบบ blog ที่เปนแบบชุมชน เชน GotoKnow.org จะยิ่งชวยทําใหขุมความรูถูกรวมมือ
กันสรางขึ้นไดอยางรวดเร็ว กลายเปนขุมความรูที่เชื่อมโยง 
            2.2 เปนเครื่องมือในการเผยแพรความรู โดยหลักการของ  blog คือการเผยแพร
เรื่องราวที่ผูเขียนเขียนไวบน blog เพื่อแสดงตัวตนของผูเขียนออกสูสาธารณชน 
  2.3 ใชเปนเครื่องมือแลกเปลี่ยนความรู การเขียน blog จะอนุญาตใหผูอานสามารถ
แสดงความคิดเห็นตอความรูที่ผูเขียนถายทอดลงไปใน blog  และผูเขียนไดเขียนโตตอบตอความ
คิดเห็นนั้น ไป มา ในลักษณะของการสนทนาเพื่อหาความแตกฉานในตัวความรู ถือไดวาเปนการ
รวมกันสกัดความรูฝงลึกไดอยางดี  
  2.4 เปนเครื่องมือในการคนหาความรู ผูชํานาญการ และชุมชนปฏิบัติ การเขียนและ
อาน blog เปนวิธีการคนหาความรู และชวยใหคนพบผูมีความรูความชํานาญในดานตางๆ ไดงาย
และรวดเร็วขึ้น ไมวาจะโดยการเขียน  blog ที่มักอางถึง  blog อ่ืนๆ โดยโยงลิงคไปหาบทความหรือ
บันทึกนั้นๆ อีกทั้งลิงคที่ผูเขียนบรรจุไวใน blog ซ่ึงอยูนอกตัวบทความ หรือ การรวมเปนสมาชิก
ของ blog ชุมชน อยางที่มีใหบริการ ใน GoToKnow.org หรือ การอานบทความที่มีการแสดงความ
คิดเห็นโตตอบกัน ก็ลวนเปนการชวยใหคนพบแหลงคนควาหาแหลงความรูใหมๆ ไดโดยงาย  
  2.5 เปนเครื่องมือในการรวบรวมและแยกแยะประเภทของความรู สกัดแกนความรู 
และสรางความสัมพันธของความรู วิธีการหนึ่งที่ระบบ blog โดยทั่วไปนํามาใชในการรวบรวมและ
แยกแยะประเภทของบันทึก คือการใหผูเขียนระบุหมวดหมูหรือคียเวิรดของบันทึกนั้นๆ ไว ซ่ึง
บันทึกหนึ่งๆ อาจมีความเหมาะสมในการแยกแยะสูหลายหมวดหมู ถือเปนการสกัดแกนความรูจาก
ขุมความรูโดยตัวผูเขียนเอง หรืออาจจะดึงเอาคียเวิรดของชุมชนที่ถูกรวบรวมโดยคุณ ของชุมชน
นั้นๆ เมื่อผูอานอาน blog แลวอยากอานเพิ่มเติมในบันทึกที่เกี่ยวของ ก็สามารถเลือกอานบันทึกได
ตามหมวดหมูหลักของบันทึกนั้นๆ และเมื่อ blog บรรจุความรูมากขึ้น และจํานวน blog ที่เกี่ยวของ
ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ การสรางแผนที่ความรูที่บงบอกถึงความเกี่ยวเนื่องสัมพันธของความรูตางๆ ก็จะ
เปนไปไดดวยความถูกตองมากยิ่งขึ้นเชนกัน 
  2.6 เปนเครื่องมือในการสรางลําดับความนาเชื่อถือและความถูกตองของความรูโดย
ผูนําเอาความรูนั้นไปใชส่ิงที่นักปฏิบัติดานการจัดการความรูอยากใหเกิดขึ้นภายหลังจากการที่ไดมี
การจัดการความรู ก็คือ การที่มีผูอ่ืนนําเอาความรูนั้นๆไปใชใหเกิดผล และนําผลมาปรับ ปรุงความรู
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เดิมใหเกิดความรูตัวใหม หรือทําใหความรูนั้นๆ มีความถูกตองมีหลักฐานที่วัดไดทางวิทยาศาสตร
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ระบบ  blog ประกอบกับเทคโนโลยีในการ พัฒนาเว็ปในปจจุบัน สามารถสราง
ระบบ Rating หรือระบบการจัดลําดับความนาเชื่อถือและความถูกตองของความรูหนึ่งๆ ไดโดยตรง
จากผูอาน blog  ซ่ึงอาจจะเปน ผูที่ไดนําเอาความรูนั้นๆ ไปใชเองอีกดวย หรือการแสดงสถิติตางๆ
ของ  blog  เชน บันทึกที่ไดรับการแสดงขอคิดเห็นมากที่สุด หรือ บันทึกที่มีผูอานมากที่สุด ก็
สามารถเปน เครื่องมือพิสูจนความนาเชื่อถือและความถูกตองของความรูไดในระดับหนึ่งดวย
เชนกัน 
             2.7 ใชเปนเครื่องมือแสดงรายละเอียดของแกนความรูอยางเปนระบบ blog ถือวา
เปน เครื่องมือที่เสริมสรางประสิทธิภาพในการเลาเรื่องซึ่งเปนเทคนิคที่ไดรับการยอมรับอยาง
แพรหลายในการจัดการความรู แตเพื่อที่จะสกัดความรูฝงลึกที่มีความซับซอน การใชเทคนิคการเลา
เร่ืองเพียงอยางเดียว หรือการรวมชวยกันเลาก็ตาม ก็อาจจะยังไมสามารถสกัดเอาความรูนั้นออกมา
ไดหมด เพราะความสับสน และความไมมีรูปแบบในตัว ของความรูเอง ดังนั้น เทคโนโลยีที่นาจะ
สามารถชวยจัดการความรูประเภทนี้ได ก็เชน Rule-based reasoning หรือ Fuzzy logic เพื่อ ใชใน
การทําเหมืองความรู (Knowledge mining) เปนตน 

           2.8  เปนศูนยความรูขององคการ เพราะใหพนักงาน/บุคลากร แตละคนเขียน blog 
สวนตัวไว หากพนักงาน บุคลากรทานนั้นลาออกไป ความรูยังคงอยูที่องคกรใหรุนนองศึกษาไป 
โดยการถายทอด แลกเปลี่ยนความรู โดยเฉพาะ Tacit Knowledge เขียนออกมาเปน "เร่ืองเลา" 
              บล็อกซอฟตแวร หรือ บล็อกแวร เปนซอฟตแวรที่ใชในอินเทอรเน็ต ในลักษณะของระบบ
จัดการเนื้อหาเว็บ ที่ผูพัฒนาซอฟตแวรและผูเขียนหรือดูแลบล็อกจะแยกจากกันตางหาก สงผลให
ผูเขียนบล็อกสามารถใชงานไดทันทีโดยไมตองมีพื้นฐานความรูในดานเอชทีเอ็มแอล หรือการทํา
เว็บไซตแตอยางใด ทําใหผูเขียนบล็อกสามารถใชเวลาสวนใหญในการ บริหารจัดการ เพิ่มเติม 
ขอมูลและสารสนเทศแทนได นอกจากนี้บล็อกซอฟตแวรจะสนับสนุน ระบบ WYSIWYG (Waht 
You See is What You Get ) ซ่ึงทําใหงายตอการเขียน และอาจเพิ่มเติมการมีเทมเพลตในหลายแบบ
ใหเลือกใช 

ซอฟตแวรสวนใหญสามารถดาวนโหลดและติดตั้งไดทันทีโดยผูใช ซ่ึงซอฟตแวรบางสวน
เปนซอฟตแวรโอเพนซอรส ซ่ึงเปนซอฟตแวรที่ไมสงวนลิขสิทธิ์ ซ่ึงผูพัฒนาสามารถนํามาปรับแก 
เปนของตนเอง ติดตั้งไวใชเปนบล็อกสวนตัว หรือเผยแพรใหคนอื่นมาใชงานได สวนซอฟตแวร
ลิขสิทธิ์นั้น จะมีทั้งรูปแบบที่ใหใชงานแบบเสียคาใชจายหรือใหใชงานโดยไมเสียคาใชจาย 
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ระบบฐานขอมูล (Database System) 
 โอภาส เอี่ยมสิริวงศ (2546:12) ใหคําจํากัดความของคําวาระบบฐานขอมูลเปนแหลงหรือ
ศูนยรวมของขอมูลที่มีความสัมพันธ มีกระบวนการจัดหมวดหมูของขอมูลที่มีแบบแผน และถูก
จัดเก็บไวอยางเปนระบบภายในฐานขอมูลชุดเดียวกัน โดยผูใชสามารถใชขอมูลมูลสวนกลางนี้เพื่อ
ไปประมวลผลรวมกันได และสนับสนุนการใชฐานขอมูลรวมกันทําใหไมเกิดความซ้ําซอนใน
ขอมูลดังเชนระบบแฟมขอมูล 
 บุญสืบ  โพธ์ิศรี (2547:5)  ระบบฐานขอมูล (Database System) หมายถึง โครงสราง
สารสนเทศที่ประกอบดวยรายละเอียดของขอมูลที่เกี่ยวของกันที่จะนํามาใชในระบบตาง ๆ รวมกัน
ระบบฐานขอมูล จึงนับวาเปนการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ซ่ึงผูใชสามารถจัดการกับขอมูลได
ในลักษณะตาง ๆ ทั้งการเพิ่ม การแกไข การลบ ตลอดจนการเรียกดูขอมูล ซ่ึงสวนใหญจะเปนการ
ประยุกตนําเอาระบบคอมพิวเตอรเขามาชวยในการจัดการฐานขอมูลระบบฐานขอมูล  ในการ
ประกอบธุรกิจจะมีขอมูลตางๆเกิดขึ้นมากมาย ยกตัวอยางเชน ขอมูลลูกคา  ขอมูลการสั่งของ ขอมูล
พนักงาน ฯลฯ ซ่ึงขอมูลเหลานี้จะตองมีการเก็บรักษาที่ดี นอกจากนั้นในการตัดสินใจตางๆจะมี
ขอมูลที่ตองใชประมวลผลเพื่อประกอบการตัดสินใจเปนจํานวนมาก การนําขอมูลเหลานี้มาใชนั้น 
ถาไมไดมีการจัดระเบียบการเก็บที่ดี ก็ยอมนํามาใชไดอยางยากลําบาก  
  1.  ระบบฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพจะมีหนาที่หลักๆดังตอไปนี้ 
   1.1 การเก็บรักษาขอมูล ระบบฐานขอมูลจะชวยใหการเก็บรักษาขอมูลเปน
ระบบระเบียบ มีการจัดหมวดหมูของขอมูล ซ่ึงจะใหผูจัดเก็บทํางานไดสะดวกมากขึ้น และปองกัน
ความผิดพลาดได 
   1.2  การนําขอมูลไปใชระบบฐานจะทําใหการดึงขอมูลออกมาใชไดสะดวก
และมี ประสิทธิภาพมากขึ้น การสรุปขอมูลและประมวลผลตางๆ จะทําไดงายขึ้นซ่ึงจะทําให
สามารถนําขอมูล ไปประกอบการตัดสินใจได ยกตัวอยางเชน การเก็บขอมูลใบสั่งของจากลูกคา ถา
เราเก็บโดยไมมีระบบเชนเก็บสําเนาใบเสร็จทั้งหมดไวเราก็จะมีเพียงหลักฐานวาใครสั่งอะไรไปบาง
เทานั้นแตถา มีการเก็บลงระบบฐานขอมูล โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อใชคอมพิวเตอรเขาชวย เราจะ
สามารถดึงขอมูลสรุป ตางๆ ออกมาใชได เชน สามารถรวบรวมไดวา ลูกคารายนี้ ส่ังอะไรบาง 
สินคารายการนี้ถูกสั่งไปเทาไร เหลืออีกเทาไร ฯลฯ  
   1.3 การแกไขขอมูล เปนอีกความสามารถหนึ่งที่ระบบฐานขอมูลจะชวยให
ทํางานสะดวกขึ้น ยกตัวอยางเชน จากขอที่แลวตัวอยางใบสั่งของ ถาลูกคามีการเปลี่ยนหมายเลข
โทรศัพทติดตอ เราก็สามารถแกทีเดียวได โดยไมตองเขาไปแกในใบสั่งของแตละใบ เปนตน 
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  2. ระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอร ระบบฐานขอมูลไมจําเปนจะตองอิงกับ
คอมพิวเตอรเสมอไปยกตัวอยาง เชน ระบบบัตรทะเบียนหนังสือในหองสมุด ระบบบัตรคนไข 
ฯลฯ แมแตการที่เราจดบันทึกหมายเลขโทรศัพทของเพื่อน ก็ถือไดวาเปนระบบฐานขอมูลอยางหนึง่  
ซ่ึงระบบดังกลาวนี้ ถามีการใชหลักของการจัดการฐานขอมูลที่ถูกตองแลวละก็ จะสามารถมีความ
สะดวกในการใชสอยไดในระดับหนึ่งแตในปจจุบันเมื่อพูดถึงระบบฐานขอมูล เราก็มักจะนึกถึง 
ระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอร การนําคอมพิวเตอรมาใชในการจัดการฐานขอมูลนั้น เปนการใช
คอมพิวเตอรกับงานที่มีการทําซ้ําเปนจํานวนมาก มีการประมวลผลที่เปนระบบ ซ่ึงคอมพิวเตอรจะ
ไมมีความผิดพลาด  
 
ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 โอภาส เอี่ยมสิริวงษ (2546:26) ไดกลาวถึงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศวา การพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศ โดยท่ัวไปจะดําเนินตามขั้นตอนตาง ๆ ที่กําหนดไวในขั้นตอนการพัฒนา
ระบบ(System Development Life Cycle (SDLC)) ซ่ึงเปนวงจรที่แสดงถึงกิจกรรมตาง ๆ ในแตละ
ขั้นตอนตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งสําเร็จ โดยประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้ 
  1. กําหนดขอบเขตปญหา (Problem Definition) เปนขั้นตอนของการกําหนด
ขอบเขตของปญหา สาเหตุของปญหาจากการดําเนินงานในปจจุบัน การกําหนดความตองการ การ
รวบรวมขอมูลเพื่อทําการสรุปเปนขอกําหนดใหชัดเจน 
  2.  การวิเคราะห (Analysis) เปนขั้นตอนของการวิเคราะหการดําเนินงานโดยนํา 
Requirement ที่ไดจากขั้นตอนแรกมาวิเคราะหเพื่อทําการพัฒนาเปนแบบจําลอง logical 
  3.  การออกแบบ (Design) เปนขั้นตอนของนําผลลัพธจากการวิเคราะหทาง logical 
มาพัฒนาเปน Physical Model ใหสอดคลองกัน 
  4. การพัฒนา (Development) เปนขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรมดวยการสราง
ชุดคําส่ังหรือเขียนโปรแกรมเพื่อการสรางระบบงาน 
  5. การทดสอบ (Testing) เปนขั้นตอนของการทดสอบระบบกอนที่จะนําไป
ปฏิบัติการใชงานจริง 
  6. ขั้นตอนการติดตั้ง (Implementation) เปนขั้นตอนในการติดตั้งระบบเพื่อใชงาน
จริง 
  7. การดูแลบํารุงรักษา (Maintenance) เปนขั้นตอนของการปรับปรุงแกไขหลังจากที่
ไดมีการติดตั้งและใชงานแลว        
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 Water Fall Model  หรือเรียกวา  วัฎจักรน้ําตก  ไดเผยแพรใชงานในป ค.ศ. 1970  เปน
โมเดลหนึ่งที่นิยมใชสนการพัฒนาระบบงานจนถึงปจจุบัน ซ่ึงมีขั้นตอนตาง ๆ  ดังภาพที่ 1 

 
   
ภาพที่ 1  Water Fall Model 
ที่มา : โอภาส เอี่ยมสิริวงศ, การวิเคราะหและออกแบบระบบ, (กรุงเทพฯ:ซีเอ็ดยูเคชั่น,2544),35. 
 
  1. การกําหนดปญหา (Problem Definition)  
  2. การศึกษาความเปนไปได  (Feasibility Study) 
   2.1 ความเปนไปไดทางเทคนิค (Technical Feasibility) 
   2.2 ความเปนไปไดทางดานการปฏิบัติ (Operational Feasibility) 
   2.3 ความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร  (Economical Feasibility) 
  3. การวิเคราะหระบบ (System Analysis) 

1. การกําหนดปญหา 
(Problem Definition) 

2. การศึกษาความเปนไปได 
(Feasibility Study) 

3. การวิเคราะห 
(Analysis) 

4. การออกแบบ 
 (Design) 

5. การสรางระบบ 
(System Construction 

6. การบํารุงรักษา
(Maintenance) 
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  4. การออกแบบระบบ (System Design) 
    4.1 การออกแบบกวาง ๆ  (Broad Design) 
   4.2 การออกแบบรายละเอียด  (Detailed Design) 
  5.  การสรางระบบ (System Construction) 
   5.1 การพัฒนาระบบ  (System Development) 
   5.2 การติดตั้งระบบ (System Implementation) 
  6.  การบํารุงรักษา (Maintenance) 
   6.1 การประเมินผลการทํางานของระบบ (System Evaluation) 

         6.2  การบํารุงรักษาระบบ (System Maintenance) 
 
ฐานขอมูลเครือขายอินเทอรเน็ต   
 ครรชิต  มาลัยวงศ และคณะ (2549 : 33-34) เวิลดไวดเว็บ (World Wide Web หรือ 
WWW หรือ W3 หรือ Web) คือ บริการคนหรือเรียกดู ขอมูลแบบหนึ่ง ในอินเทอรเน็ต ขอมูลใน
เวิลดไวดเว็บ จะอยูในแบบสื่อผสม หรือมัลติมีเดีย (multimedia) ที่มีทั้งตัวอักษร รูปภาพ เสียง 
ภาพเคลื่อนไหวแบบวิดีโอ ขอมูลจะถูกแบงเปนหนา ๆ แตละหนาสามารถ เชื่อมโยงถึงกันไดเปน
แบบเครือขายคลายใยแมงมุม จากแหลงตาง ๆ ที่กระจายอยูทั่วโลก   
 สารสนเทศที่จัดทําไวสนระบบ world wide web นิยมเรียกวา โฮมเพจ (home page) คือ
ภาพหนาจอแรกที่ปรากฏขึ้นเมื่อเรียกดูสารสนเทศที่มีผูจัดทําขึ้น และ เว็บเพจ (web page) คือภาพ
หนาจออื่น ๆ ที่ปรากฏเมื่อเรียกดูหลังจากแสดงโฮมเพจแลว ปจจุบันหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนจัดทําเว็บเพจสําหรับแสดงนําเสนอขอมูลและสารสนเทศตาง ๆ ทั้งที่เปนดานเทคนิค และ
ขาวสารทั่วไป แกสาธารณชนสวนมากเปนการประชาสัมพันธ แจงขาว ใหบริการความรูดานตาง ๆ 
ขอมูลเหลานี้จําเปนตองไดรับการปรับปรุงใหเปนปจจุบันตลอดเวลา  อาจจําแนกเว็บเพจตาม
ลักษณะการปรับเปลี่ยนขอมูลขาวสารไดสองแบบคือ 
  1. เว็บเพจแบบสถิต (Static) เปนเว็บเพ็จที่แสดงขอมูลที่คอนขางตายตัว ไมคอย
เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงนอยมาก ยกตัวอยางเว็บเพจแสดงประวัติและวัตถุประสงคของ
หนวยงาน ขอมูลเหลานี้หากจําเปนตองเปลี่ยนแปลงมักตองอาศัยผูดูแลเว็บ (Web Master) เปนผู
เปลี่ยนแปลงแกไข 
  2.  เว็บเพจแบบพลวัต  (Dynamic) เปนเว็บเพจที่ตองมีการปรับเปลี่ยนอยู เสมอ
ยกตัวอยาง ขอมูลพยากรณอากาศ ขาวเดนประจําวัน เปนตน วิธีการจัดทําเว็บเพจประเภทนี้คือตอง
มีฐานขอมูลที่อาจบันทึก ปรับปรุงขอมูลไดตลอดเวลา การเชื่อมโยงฐานขอมูลไปยังเว็บเพจเพื่อ
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นําเสนอขอมูล เมื่อมีผูเปดอานเว็บเพจโดยใชโปรแกรมเบราเซอรขอมูลจะถูกอานจากฐานขอมูล
แลวสงใหเบราเซอรนําไปแสดงผลที่เครื่องของผูใช บางระบบอาจตั้งโปรแกรมการแสดงผลที่
ตางกันออกไปเฉพาะกลุมของผูใชได 
 
เว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) 
                สุรเชษฐ วงศชัยพรพงษ และทินกร วัฒนเกษมสกุล (2548:4) เว็บแอปพลิเคชั่น (Web 
Application) หมายถึง ระบบงานที่ถูกพัฒนาขึ้นใชงานบนบราวเซอรผานระบบเครือขายซึ่งทํางาน
ไดทั้งบนอินเตอรเน็ตและอินทราเน็ต โดยเว็บแอปพลิเคชั่นเหลานี้สวนใหญจะถูกสรางขึ้นเพื่อ
รองรับการทํางานดานธุรกิจ เว็บแอปพลิเคชันเปนที่นิยมเนื่องจากความสามารถในการอับเด็ต และ
ดูแล โดยไมตองแจกจาย และติดตั้งซอฟตแวรบนเครื่องผูใช ตัวอยางเว็บแอปพลิเคชัน ไดแก  
เว็บเมล พาณิชยอิเล็กทรอนิกส Online auction กระดานสนทนา บล็อก วิกิ เปนตน 
          ภาษาสคริปต PHP และฐานขอมูล MySQL นับไดวาเปนคูที่เหมาะสมกันเนื่องจาก
โปรแกรมทั้ง 2 มีลักษะเดนคลายกันและถูกผลิตมาเพื่อใหเกื้อกูลกันโดยลักษณะเดนของทั้งคูมีดังนี้ 
            1. เปนโปรแกรมแบบฟรีแวร คือ ผูใชไมตองซ้ือซอฟแวรดังกลาวมาใชงาน โดย
สามารถดาวนโหลดจากอินเตอรเน็ตไดเลย เพราะโปรแกรมมีลักษณะเปน Open Source คือ ผูใช
สามารถพัฒนาโปรแกรมทั้งสองไดอยางมีประสิทธิภาพในการประมวลผลไดโดยไมละเมิดลิขสิทธิ์ 
            2. PHP สามารถเขาถึงและใชงานขอมูลใน MySQL ไดโดยไมตองอาศัยเครื่องมือ
ชวย ในปจจุบันเว็บไซต และเว็บเซิรฟเวอรจํานวนมากหันมาใช PHP และ MySQL เปนเครื่องมือ
ในการทํางานMySQL มีความสามารถในการจัดเก็บขอมูลเปนจํานวนมากโปรแกรมทั้งสองมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่องและมีผูใชอยูทั่วทุกมุมโลก 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ประเสริฐ เกิดไชยวงค (2551) ศึกษาคนควาเรื่อง “การพัฒนาระบบจัดการขอมูล
สารสนเทศออนไลนดานวัฒนธรรมลานนา” มีวัตถุประสงค เพื่อออกแบบโครงสรางของขอมูล
วัฒนธรรมลานนา ใหครอบคลุมทางดานลานนาคดีและภูมิปญญาทองถ่ิน รวมทั้งเพื่อพัฒนา
เครื่องมือชวยสรางและปรับปรุงเว็บไซต ขอมูลดานวัฒนธรรมลานนาเครื่องมือที่ใชในการพัฒนา
ระบบนี้ ประกอบดวยภาษา พีเอชพี (PHP) และระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database)
โดยใชระบบฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) การพัฒนาระบบใชโปรแกรม Open Source ซ่ึง
อํานวยความสะดวกใหผูเขียนโปรแกรมทุกคนสามารถเขาถึงและแกไขโปรแกรมเพื่อการพัฒนา
และปรับปรุงเว็บไซตไดตามความตองการ หลังจากการวางแผนโครงสรางขอมูล พัฒนาระบบ 
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ทดสอบ และปรับปรุงระบบแลว ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามใหผูทดลองใชระบบเพื่อตรวจสอบการ
ใชงานอีกครั้งหนึ่งจากแบบสอบถามผูใชระบบ พบวา ระบบดังกลาวสามารถนํามาใชในการ
ปรับปรุงขอมูลในเว็บไซตไดอยางมีประสิทธิภาพ ละงายตอการใช นอกจากนี้ การวางแผนกอนการ
พัฒนาเว็บไซตทําใหไดโครงสรางขอมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาดานวัฒนธรรมลานนา ไดเครื่องมือชวย
สรางและปรับปรุงเว็บไซตขอมูลดานวัฒนธรรมลานนา ชวยสงเสริมการเขาถึงขอมูล และสงเสริม 
การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมลานนาเพื่อสืบทอดไวเปนมรดกแกอนุชนรุนตอไป 
 เกล็ดนที  ไชยชนะ (2549) ไดพัฒนาระบบการจัดการความรูในรูปแบบออนไลน ใน
รูปแบบของ Web Application เปนแหลงความรูเกี่ยวกับชางยนตใหเลือกศึกษา 3 ประเภท คือ 
รถยนต รถจักรยานยนตและเครื่องยนตเล็ก ผลของการพัฒนาระบบการจัดการความรูไปใช 
สามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการใชระบบการจัดการความรู วิทยาลัยการอาชีพศีขร
ภูมิ มีความพึงพอใจในระดับดี สามารถนําไปใชจัดการความรูออนไลนได โดยระบบมีความ
ยืดหยุนสูง รองรับการทํางานแบบเครื่องเดียว (Stand alone) แบบเครือขายภายในองคกร (Intranet) 
และแบบอินเตอรเน็ต (Internet) ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 พัชราภรณ  ปนแกว (2549) มีวัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อ เปนแหลงการเรียนรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินจังหวัดนาน เผยแพรองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินจังหวัดนาน โดย
ใชเทคโนโลยีสารสารสนเทศเปนเครื่องมือในการสรางแหลงการเรียนรูและประโยชนของ
การศึกษาที่ไดคือ ไดระบบสารสนเทศเผยแพรองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินจังหวัดนาน 
ไดเว็บไซตแหลงการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินจังหวัดนาน ไดเผยแพรองคความรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินจังหวัดนาน ใชเทคโนโลยีสารสารสนเทศเปนเครื่องมือในการสรางแหลง
การเรียนรู ซ่ึงระบบที่พัฒนาขึ้นแบงเปน 3 ระบบ คือ ผูดูแลระบบ สมาชิกที่มีสิทธิในการใชงาน
ระบบ และผูใชทั่วไป 
 
ซอฟตแวรท่ีใชในการพัฒนาระบบ  
                   1.  PHP (สุรเชษฐ  วงศชัยพรพงษ และ ทนิกร วัฒนเกษมสกุล 2548 : 8) ไดรับการ
พัฒนาความสามารถขึ้นมาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพราะมกีาร เปด เผยซอรสโคดของ PHP สูสาธารณะ
ในลักษณะของโอเพนซอรส  ทําใหมีหนวยงานและองคกรตางๆ เขามาชวยกันพัฒนา  ซ่ึง
ความสามารถหลักของ PHP มีดังตอไปนี้  
  1.1 ความสามารถในการจัดการกับตัวแปรหลายๆประเภท เชน เลขจํานวนเต็ม เลข
ทศนิยม สตริง และอารเรย  
  1.2 ความสามารถในการรับขอมูลจากฟอรมของ html  
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  1.3 ความสามารถในการรับสง Cookies  
              1.4 ความสามารถเกี่ยวกับ Session (ตั้งแตเวอรชั่น 4 เปนตนมา)  
              1.5 ความสามารถทางดานภาษาโปรแกรมเชิงวัตถ  
             1.6 ความสามารถในการเรียกใช COM Component  
              1.7 ความสามารถในการติดตอและจัดการฐานขอมูล  
              1.8 ความสามารถในการสรางภาพกราฟก  
 2. ระบบการจัดการฐานขอมูล MySQL (สุรเชษฐ  วงศชัยพรพงษ และ ทินกร วัฒน
เกษมสกุล 2548 : 8-9) 
  ระบบการจัดการฐานขอมูล MySQL เปนฐานขอมูลแบบเชิงสัมพันธ (Relational 
Database) ที่สามารถทํางานบนเครื่องเซิรฟเวอร จัดเปนซอฟตแวรประเภท Open Source Software 
สามารถดาวนโหลดมาใชงานไดฟรี มีฟงกชั่นใหใชงานเปนจํานวนมาก โดย MySQL  มีฟงกชั่น 
สําหรับติดตอ และรองรับภาษา PHP  อยูดวยทําให PHP  และ MySQL  ถูกนําไปใชงานมากมาย 
จนกระทั่งมีโปรแกรมที่นํา PHP และ MySQL เขาเปนสวนประกอบของโครงการตางๆ เชนระบบ
ปฏิบัติการ Linux   RedHat  ไดมีการติดตั้ง PHP  และ MySQL เขาไปดวย สวนใน ระบบปฏิบัติการ 
Windows โปรแกรม Appserv ก็ไดนํา PHP และ MySQL เขาไปเปนสวนประกอบ ในการติดตั้งเพื่อ
อํานวยความสะดวกใหกับผูที่ตองการใชงานฐานขอมูล MySQL รวมกับการเขียน สคริปต PHP  มี
การนําเอา MySQL ไปใชในระบบตางๆ ระบบเล็กๆที่ มีจํานวนตารางขอมูลนอย  มีความสัมพันธ
ของขอมูลในตารางไมซับซอน เชนระบบ ฐานขอมูล ของบุคคลในแผนก ถึงระบบการจัดการขอมูล
ขนาดใหญ ที่ประกอบดวยตารางขอมูลมากมาย  มีความสัมพันธของขอมูลในแตละตารางซับซอน  
เชน ระบบสต็อกสินคา ระบบบัญชีเงินเดือน สถาปตยกรรมหรือโครงสรางภายในของ MySQL    
นั้นเปนการออกแบบการ ทํางานในลักษณะของ Client/server  ซ่ึงประกอบดวยสวนหลักๆ 2 สวน     
คือสวนของ ผูใหบริการ (server)  และสวนของผูขอใชบริการ (Client) โดยแตละสวนก็จะมี
โปรแกรมสําหรับ การทํางานตามหนาที่ของตน  สวนผูใหบริการ (server) จะเปนสวนที่ทําหนาที่
บริหารจัดการ ระบบฐานขอมูล ในที่นี้หมายถึงตัว MySQL  Server และเปนที่จัดเก็บขอมูลทั้งหมด 
ขอมูลที่เก็บไวมีทั้งขอมูลที่จําเปนสําหรับการทํางานระบบฐานขอมูล และขอมูลที่เกิดจากการที่ผูใช 
แตละคนสรางขึ้น สวนของผูขอใชบริการ (Client) โดยโปรแกรมสําหรับ สําหรับใชงานในสวนนี้
ไดแก  MySQL Client ,  Web Development Platform เชน  Java , Perl , PHP ,ASP   เปนตน  

                    3. CKEditor  (CKSource  2553) สามารถแกไขขอความที่จะใชในหนาเว็บ มีลักษณะ
การทํางานเปนWYSIWYG editor ซ่ึงหมายความวาขอความที่มีการแกไขจะมีลักษณะที่คลายคลึง
กับผลเมื่อการเผยแพรประกอบดวยชุดโคดที่ชวยใหพิมพขอความในชอง <textarea> แลวแสดงผล
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ไดอยางที่เราตองการ สามารถใสตัวหนาตวัเอียง สี รูป  โดยไมจําเปนตองรูภาษา HTML  ซ่ึง 
CKEditor  ไดถูกพัฒนาตอยอดขึ้นจาก FCKeditor ที่มีอายุการพัฒนามากวา 6 ป (ตั้งแตป 2003) 
CKEditor  แบง License เปน 2 แบบ 
                       1.  Open Source Licenses  ใชแบบ GPL,LGPL และ MPL โดยมีเงื่อนไข 
                             1.1  เอา CKEditor ไปใชงานประกอบกับ Open Source ตัวอ่ืนๆ 
                             1.2  ใชงานสวนบุคคลและสําหรับการศึกษา 
                             1.3  ใชงานเชิงธุรกิจแตไมตองการการ Support ใดๆ 
                        2.  แบบธุรกิจ ใช Licenses แบบ CDL ( CKSource Closed Distribution License) 
นํา CKFinder ไปพัฒนาตอโดยไมตองการอางถึงที่มา Source ตนฉบับ หรือไมตองการทําเปน 
OpenSource แบบนี้ตองจายเงินใหกับผูพัฒนา 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี  3 
วิธีการดําเนินการศึกษา 

 
                   ในการพัฒนาระบบรวมรวมความรูดานคหกรรมศาสตร กรณี ศึกษาภูมปิญญาทองถ่ิน
กาญจนบุรี ไดดําเนินการศึกษา โดยแบงหวัขอดังนี ้

 1. การศึกษาและและพัฒนาระบบ 
 2. การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 
 
1. ขั้นตอนการศึกษาและพัฒนาระบบ 
 ในการศึกษาและพัฒนาระบบงานใชหลักการของวงจรการพัฒนาระบบ SDLC 
(System Development Life Cycle) แบบ Water Fall Model  โดยมีขั้นตอนการศึกษาแตละขั้นตอน
ดังตอไปนี้ (สุรเชษฐ วงศชัยพรพงษ และ ทินกร วัฒนเกษมสกุล,2548 : 86-87) 
  1.1  การคัดเลือกโครงการและเก็บความตองการของระบบ  (Project Selection 
and System Requirement)โดยพิจารณาจากความเปนไปไดทางการปฏิบัติการ หนาที่ของระบบ 
ความเปนไปไดขอบเขต โดยการศึกษาจาก ใชแบบสอบถาม จากปราชญชุมชน นักวิชาการดานค
หกรรมศาสตร  ผูนําทองถ่ิน และบุคคลทั่วไป  
         1.1.1  ระบบงานเดิม จากการสังเกตและแบบสอบถามดานการบริการขอมูล
ของเว็บไซตในจังหวัดกาญจนบุรี พบวา ขอมูลดานคหกรรมศาสตร ภูมิปญญาทองถ่ินกาญจนบุรี
เกิดจาก นักวิชาการ ไดทําการศึกษา คนควา จนเกิดภูมิรูของตนเอง ตลอดจนนักวิชาการ ผูทํางานที่
เกี่ยวของกับชุมชนไดทําการสํารวจ วิจัย จัดเก็บขอมูลที่ไดรับการถายทอดจากภูมิปญญาทองถ่ินมา
อีกทอดหนึ่ง โดยจะจัดเก็บในรูปแบบ การจดบันทึกสวนตัว บทความ เอกสารงานวิจัย ซ่ึงมีการ
เผยแพรวงจํากัดในสวนทองถ่ิน  ปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตมาใชอยางแพรหลายใน
ระดับทองถิ่น  ซ่ึงหนวยงานจํานวนมากมีการจัดทําเว็บไซตที่มีการเผยแพรขอมูลเชน ประวัติของ
หนวยงาน  โครงสรางการบริหารงาน ผลงานเผยแพร ขอมูลสวนทองถ่ิน ภูมิปญญาทองถ่ิน ขาว
ประชาสัมพันธ ซ่ึงลักษณะเว็บเพจดังกลาวมีลักษณะแบบสถิต (Static)  ซ่ึงเปนการสื่อสารทางเดียว
คือผูรับหรือผูสนใจ ไมสามารถตอบกลับผูเผยแพรได  เชน เว็บไซตเทศบาลตําบลหนองขาว อําเภอ
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ทามวง จังหวัดกาญจนบุรี (http://www.nongkhao.com) สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี 
(http://www.kanculture.com) ดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2   การทํางานของระบบเว็บไซตเดิม 
 
   1.1.1.1  ผูเผยแพรจัดทําขอมูลในรูปแบบเอกสาร บทความ ภาพ ส่ือ  
วีดีทัศน 
   1.1.1.2  ผูเผยแพรสงมอบขอมูลใหผูดูแลเว็บไซตเปนผูดําเนินการนํา
ขอมูลแสดงบนเว็บไซต 
   1.1.1.3 เผยแพรขอมูลและผูสนใจเขาชมเว็บไซต เมื่อพบขอผิดพลาด
หรือตองการปรับเปลี่ยนขอมูลตองแจงผูดูและเว็บไซตดําเนินการใหซ่ึงพบขอจํากัดดังนี้ 
                 1.1.1.3.1  เว็บไซตเดิมเปนเว็บไซตที่มีการนําเสนอขอมูลที่
ไมมีการเปลี่ยนแปลงของขอมูลหรือมีการเปลี่ยนแปลงนอย (Static) เมื่อตองการเพิ่มเติมหรือ
ปรับเปลี่ยนขอมูลตองทําหนาเว็บเพจใหม 
                  1.1.1.3.2  ระบบไมมีฐานขอมูล เมื่อมีการจัดทําหนาเว็บไซต
ใหมทําใหขอมูลเกาหายไปและไมสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนอ่ืนได 

      1.1.1.3.3 การนําเสนอขอมูลมีหลายเร่ืองรวมกันไมเปน
หมวดหมูชัดเจน 

 

ผูเผยแพรจัดทําขอมูล ผูดูแลเว็บไซต 

(Web Master) สงขอมูล 

เว็บไซด  สงขอมูล/เขาเขาชม 

ผูสนใจทั่วไป 

เขาชม 
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              1.1.2  ความตองการระบบระบบงานใหม ผูศึกษาไดนําเทคโนโลยีดานการ
ส่ือสารผานเครือขายอินเตอรเน็ตในรูปแบบเว็บเพจแบบพลวัต (Dynamic) ที่มีสวนทํางานกับ
ฐานขอมูล เขามาชวยในการบริหารจัดการขอมูล สามารถ เพิ่ม แกไข ลบ ขอมูลไดสะดวก มีความ
งายตอการใชงาน ผูใชระบบไมจําเปนตองมีความรูดานการจัดการขอมูลผูใชระบบอาจเปนนักศกึษา 
นักวิชาการ ผูมีความสนใจ ที่มีความรูความสามารถดานคอมพิวเตอรบางโดยระบบที่จัดทําขึ้น ผูใช
สามารถเขาไปใชระบบเพื่อจัดการขอมูลไดเองผานระบบอินเตอรเน็ตไดทุกที่ทุกเวลา ดังภาพที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3   ความตองการระบบงานใหม 
 
                     1.1.2.1  มีฐานขอมูลเพื่อใชเก็บขอมูลในเว็บไซต 
   1.1.2.2 นําเสนอขอมูลแบบมีการเคลื่อนไหวของขอมูล (Dynamic) 
ระบบสามารถปรับเปลี่ยนขอมูลหรือเพิ่มเติมขอมูลไดทันที เนื่องจากมีระบบในการจัดการขอมูล 
   1.1.2.3  มีระบบในการจัดการขอมูลทําใหสามารถนําเสนอขอมูลที่
สามารถเพิ่มเติมไดหลายหัวขอ 
  1.1.2.4  มีการจัดหมวดหมูในเว็บไซตชัดเจน 
   1.1.2.5  มีการกําหนดสิทธิ์ผูเขาเพื่อการรักษาความปลอดภัย 
   1.2.2.6 มีพื้นที่ใหสมาชิกที่มีความรูความสามารถเฉพาะบุคคล
สามารถเขียนบันทึกไดดวยตนเองตลอดเวลา ไดทุกที่ และทําการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวาง
สมาชิกทําใหเกิดองคความรูใหม 

 

เขาใช 

ขอมูลผูเขาใช 

เรียกดูขอมูล 

แสดงขอมูล 

แสดงขอมูล 
สมาชิก 

 
ผูเขาชมทั่วไป 

แสดงขอมูล 

ขอมูลความรู 

ขอมูลความรู 

ระบบรวบรวมความรู
ดานคหกรรมศาสตรฯ ฯ 

ผูดูแลระบบ 
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                1.2  การวิเคราะหระบบ (Analysis) หลังจากทําการสัมภาษณเพื่อใหไดขอมูล
สําหรับการการเขียนแบบจําลองการไหลขอมูลของระบบงานเดิม (Existing Data Flow Diagram) 
เพื่อใหเห็นขั้นตอนการทํางานของระบบ  
   1.2.1 แผนภาพการไหลของขอมูล ((Data Flow Diagram)  
 

 
 
ภาพที่ 4   Context Diagram ตนแบบที่ใชทําการพัฒนาระบบ 
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           1.2.2  แผนภาพความสัมพันธระหวางขอมลู (Entity Relationship Diagram) 
 

 
   
ภาพที่ 5   ER-Diagram ของระบบ 
 

    1.2.3  ออกแบบตารางฐานขอมูลใน MySQL 
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ตารางที่ 1 ออกแบบตารางฐานขอมูล  
 
ลําดับ ชื่อตาราง คียหลัก คําอธิบาย 

1 DB_GENDER GENDER_ID เก็บขอมูลเพศ 
2 DB_USER USER_ID เก็บขอมูลผูใชระบบ 
3 DB_USERGROUP GROUP_ID เก็บขอมูลกลุมผูใช 
4 DB_CATEGORIES CATE_ID เก็บหมวดหมูเนื้อหา 
5 DB_CONTENT CONTENT_ID เก็บเนื้อหาบทความ 
6 DB_CONCOMMENT CONCOM_ID เก็บขอมูลแสดงความเหน็บทความ 
7 DB_KNOWLEDGE KNOW_ID เก็บเนื้อหาภูมปิญญา 
8 DB_WEBBOARD WEB_ID เก็บขอมูลเนื้อหากระดานสนทนา 
9 DB_WEBBOARD_COMMENT WEBCO_ID เก็บขอมูลแสดงความเหน็กระดาน

สนทนา 
10 DB_OTOP OTOP_ID เก็บเนื้อหาผลิตภัณฑชุมชน 
11 DB_TAMBON TAMBON_ID เก็บขอมูลตําบล 
12 DB_AMPHUR AMPHUR_ID เก็บขอมูลอําเภอ 
13 DB_PROVINCE PROVINCE_ID เก็บขอมูลจังหวัด 
14 DB_NEW NEW_ID เก็บขอมูลเนื้อหาขาว 

 
ตารางที่ 2  เกบ็ขอมูลเพศ 
 
ชื่อตาราง DB_GENDER 
คําอธิบาย เก็บขอมูลเพศ 
คียหลัก GENDER_ID 

คียนอก  
ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

GENDER_ID VARCHAR 1 รหัสกลุมผูใช 1 
GENDER_NAME VARCHAR 1 เพศ MALE 
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ตารางที่ 3 เก็บขอมูลผูใชระบบ 
 
ชื่อตาราง DB_USER 
คําอธิบาย เก็บขอมูลผูใชระบบ 
คียหลัก USER_ID 

คียนอก GROUP_ID,GENDER_ID,CATE_ID 
ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

USER_ID INT 6 รหัสผูใช  
USERNAME VARCHAR 30 ชื่อผูใช KWAN 
PASSWORD TEXT - รหัสผาน 123456 
NAME VARCHAR 50 ชื่อ  ศิริขวัญ  
SURNAME VARCHAR 100 นามสกุล ศรีทับทิม 
GENDER_ID VARCHAR 1 เพศ 2 
ADDRESS TEXT - ที่อยู  7/10 ต.บานเหนือ  
EMAIL VARCHAR 150 อีเมล SIRIKWAN@HOTMAIL.COM 
REG_DATE DATE - วันที่ลงทะเบยีน  
GROUP_ID VARCHAR 1 รหัสกลุมผูใช 1 
STATUS VARCHAR 1 แสดงการใชงาน เปด,ปด 
CATE_ID VARCHAR 2 รหัสหมวดหมู 1 

 
ตารางที่ 4  เกบ็กลุมผูใชระบบ 
 
ชื่อตาราง DB_USERGROUP 
คําอธิบาย เก็บขอมูลกลุมผูใชระบบ 
คียหลัก GROUP_ID 

คียนอก  
ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

GROUP_ID VARCHAR 1 รหัสกลุมผูใช 0,1 
GROUP_NAME VARCHAR 50 กลุมสมาชิก ADMIN,USER 
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ตารางที่ 5  เกบ็ขอมูลหมวดหมู 
 
ชื่อตาราง DB_CATEGORIES   
คําอธิบาย เก็บขอมูลหมวดหมู 
คียหลัก CATE_ID 
คียนอก - 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
CATE_ID VARCHAR 2 รหัสหมวดหมู 1 
CATE_NAME VARCHAR 255 ชื่อหมวดหมู ผาและสิ่งทอ 
 
ตารางที่ 6  เกบ็ขอมูลเนื้อหาบทความ 
  
ชื่อตาราง DB_CONTENT 
คําอธิบาย เก็บขอมูลเนื้อหาบทความชมุชน 
คียหลัก CONTENT_ID 
คียนอก USER_ID, CATE_ID 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
CONTENT_ID VARCHAR 6 รหัสขอมูล 1 
TOPIC VARCHAR 255 หัวขอเรื่อง ตุกตาจากผาขาวมา 
STORY TEXT - เนื้อหา ตุกตาจากผาขาวมา… 
FILE TEXT - ที่อยูแฟมขอมลู C:\APPSERV\.. 
USER_ID VARCHAR 6 รหัสสมาชิก  
CATE_ID VARCHAR 2 รหัสหมวดหมู 1 
POST_DATE DATE - วันที่ลงเนื้อหา  
UPDATE_DATE DATE - วันที่ปรับปรุงเนื้อหา  
LEVEL VARCHAR 1 ระดับการเขาถึง ทั่วไป,เฉพาะกลุม 
STATUS VARCHAR 1 แสดงการใชงาน เปด,ปด 
VOTE INT 6 จํานวนโหวต  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

25
ตารางที่ 7 เก็บขอมูลแสดงความเหน็บทความ 
 
ชื่อตาราง DB_CONCOMMENT   
คําอธิบาย เก็บขอมูลแสดงความเหน็บทความ 
คียหลัก CONCOM_ID 
คียนอก USER_ID, CONTENT_ID 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
CONCOM_ID INT 6 รหัส 1 
DETIAL TEXT - ขอความแสดงความเหน็  
USER_ID VARCHAR 6 รหัสสมาชิก  
CONTENT_ID VARCHAR 6 รหัสบทความ 1 
POST_DATE DATE - วันที่ลงเนื้อหา  
 
ตารางที่ 8 เก็บขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
ชื่อตาราง DB_KNOWLEDGE  
คําอธิบาย เก็บขอมูลภูมปิญญา 
คียหลัก KNOW_ID 
คียนอก KNOWCA_ID ,USER_ID, LEVEL 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
KNOW_ID INT 6 รหัสขอมูล 000001 
NAME VARCHAR 50 ชื่อ กิตต ิ
SURNAME VARCHAR 100 นามสกุล ทองสกุล 
ADDRESS VARCHAR 150 ที่อยู 7/11  
PICTURE TEXT - ที่อยูไฟล C:\APPSERV\.. 
USER_ID VARCHAR 6 รหัสผูเขียน  
CATE_ID VARCHAR 2 รหัสหมวดหมู 1 
POST_DATE DATE - วันที่ลงขอมูล  
UPDATE_DATE DATE - วันที่ปรับปรุงขอมูล  
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ตารางที่ 8  เกบ็ขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน (ตอ) 
 
ชื่อตาราง DB_KNOWLEDGE  
คําอธิบาย เก็บขอมูลภูมปิญญา 
คียหลัก KNOW_ID 
คียนอก KNOWCA_ID ,USER_ID, LEVEL 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
LEVEL VARCHAR 1 ระดับการเขาถึง ทั่วไป,เฉพาะกลุม 
STATUS VARCHAR 1 แสดงการใชงาน เปด,ปด 
 
ตารางที่ 9  เกบ็ขอมูลกระดานสนทนา 
 
ชื่อตาราง DB_WEBBOARD 
คําอธิบาย เก็บขอมูลกระดานสนทนา 
คียหลัก WEB_ID 
คียนอก CATE_ID,USER_ID 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
WEB_ID INT 6 รหัสขอมูล  
DETAIL TEXT - รายละเอียด  
POST_DATE DATE - วันที่ลงเนื้อหา  
UPDATE_DATE DATE - วันที่ปรับปรุงเนื้อหา  
USER_ID INT 6 รหัสผูใช  
CATE_ID VARCHAR 2 รหัสหมวดหมู  
PICTURE TEXT - ที่อยูของไฟล  
STATUS VARCHAR 1 แสดงการใชงาน เปด,ปด 
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ตารางที่ 10 เกบ็ขอมูลความเห็นกระดานสนทนา 
 
ชื่อตาราง WEBBOARD_COMMENT 
คําอธิบาย เก็บขอมูลความเห็นกระดานสนทนา 
คียหลัก WEBCO_ID 
คียนอก WEB_ID 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
WEBCO_ID INT 9 รหัสความเห็น  
DETAIL TEXT - รายละเอียด  
POST_DATE DATE - วันที่ลงเนื้อหา  
PICTURE TEXT - ที่อยูแฟมรูปภาพ  
USER_ID INT 6 รหัสผูใช  
WEB_ID INT 6 รหัสหมวดหมู 01 
STATUS VARCHAR 1 แสดงการใชงาน เปด,ปด 

 
 ตารางที่ 11  เก็บขอมูลสินคาผลิตภัณฑชุมชน 
 
ชื่อตาราง DB_OTOP   
คําอธิบาย เก็บขอมูลสินคาผลิตภัณฑชมุชน 
คียหลัก OTOP_ID 
คียนอก USER_ID, CATE_ID, TAMBON_ID, AMPHUR_ID, PROVINCE_ID 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
OTOP_ID INT 9 รหัสผลิตภัณฑ  
OTOPNAME VARCHAR 255 ชื่อผลิตภัณฑ ขาวแตนสมนุไพร 
TAMBON_ID INT 5 รหัสตําบล บานเกา 
AMPHUR_ID INT 5 รหัสอําเภอ เมืองกาญจนบรีุ 
PROVINCE_ID INT 5 รหัสจังหวดั กาญจนบุรี 
PICTURE TEXT - ที่อยูของไฟล C:\APPSERV\.. 
USER_ID VARCHAR 6 รหัสสมาชิก  
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ตารางที่ 11  เกบ็ขอมูลสินคาผลิตภัณฑชุมชน (ตอ) 
 
ชื่อตาราง DB_OTOP   
คําอธิบาย เก็บขอมูลสินคาผลิตภัณฑชมุชน 
คียหลัก OTOP_ID 
คียนอก USER_ID, CATE_ID, TAMBON_ID, AMPHUR_ID, PROVINCE_ID 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
CATE_ID VARCHAR 2 หมวดหมูขอมลู 1 
DETAIL TEXT - รายละเอียดผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑจาก.... 
STATUS VARCHAR 1 แสดงการใชงาน เปด,ปด 
POST_DATE DATE - วันที่ลงขอมูล  
 
ตาราง 12 เก็บรายชื่อตําบล 
 
ชื่อตาราง DB_TAMBON 
คําอธิบาย เก็บขอมูลรายช่ือตําบล 
คียหลัก TAMBON_ID 
คียนอก AMPHUR_ID,PROVINCE_ID 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
TAMBON_ID INT 5 รหัสตําบล 1 
TAMBON_NAME VARCHAR 150 ชื่อตําบล  
AMPHUR_ID INT 5 รหัสอําเภอ  
PROVINCE_ID INT 5 รหัสจังหวดั  
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ตาราง 13 เก็บรายชื่ออําเภอ 
 
ชื่อตาราง DB_AMPHUR 
คําอธิบาย เก็บขอมูลรายช่ืออําเภอ 
คียหลัก AMPHUR_ID 
คียนอก PROVINCE_ID 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
AMPHUR_ID INT 5 รหัสอําเภอ 782 
AMPHUR_NAME VARCHAR 255 ชื่ออําเภอ เมืองกาญจนบรีุ 
PROVINCE_ID INT 5 รหัสจังหวดั 56 
 
ตาราง 14 เก็บรายชื่อจังหวัด 
 
ชื่อตาราง DB_PROVINCE 
คําอธิบาย เก็บขอมูลรายช่ือจังหวดั 
คียหลัก PROVINCE_ID 
คียนอก  

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
PROVINCE_ID INT 5 รหัสจังหวดั 56 
PRO_NAME VARCHAR 255 ชื่อจังหวดั กาญจนบุรี 
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ตาราง 15 เก็บขอมูลขาว 
 
ชื่อตาราง DB_NEW 
คําอธิบาย เก็บขอมูลขาว 
คียหลัก NEW_ID 
คียนอก USER_D 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
NEW_ID INT 6 รหัสขอมูล  
TITLE VARCHAR 255 หัวขอขาว  
DETAIL TEXT - ขาวยอ  
DETAILALL TEXT - รายละเอียดขาว  
POST_DATE DATE - วันที่ลงเนื้อหา  
UPDATE_DATE DATE - วันที่ปรับปรุงเนื้อหา  
USER_ID INT 6 รหัสผูใช  
PICTURE TEXT - ที่อยูแฟมรูปภาพ  
LEVEL VARCHAR 1 ระดับการเขาถึง ทั่วไป,เฉพาะกลุม 
STATUS VARCHAR 1 แสดงการใชงาน เปด,ปด 
SHOW_MAIN VARCHAR 1 แสดงหนาแรก แสดง,ไมแสดง 
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1.2.4  ออกแบบสวนแสดงผล   

 

 
 

ภาพที่ 6   ผังการบริหารเว็บไซตของระบบ 
 
 

ระบบรวบรวม
ความรูดานคหกรรม

ศาสตร 
 

 ผูดูแลระบบ 
 

สมาชิก 
 

ชุมชนคนทาํงาน 

 

ภูมิปญญาทองถิ่น 

 

ผลิตภัณฑชุมชน 

 

กระทูถามตอบ 

 

ผาและผลิตภัณฑจากผา 
อาหารและเครื่องดื่ม 

สมุนไพร 

 

แสดงขอมูล 

 

เพิ่มขอมูล 

แกไขขอมูล 

ผาและผลิตภัณฑจากผา 
อาหารและเครื่องดื่ม 

สมุนไพร 

 

ผาและผลิตภัณฑจากผา 
อาหารและเครื่องดื่ม 

สมุนไพร 

 

แสดงขอมูล 

 

เพิ่มขอมูล 

 

แกไขขอมูล 

 

แสดงขอมูล 

 

เพิ่มขอมูล 

 

แกไขขอมูล 

 

ผาและผลิตภัณฑจากผา 
อาหารและเครื่องดื่ม 

สมุนไพร 

แสดงขอมูล 

 

เพิ่มขอมูล 

 

แกไขขอมูล 

 

จัดการสมาชิก 
จัดการหมวดหมู 
จัดการขาว 

คนหา 
ขาว,บทความ,
ผลิตภัณฑชุมชน 

ขาว 
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ภาพที่ 7  ออกแบบหนาแรกเว็บไซต (Home page) 
 
ภาพที่ 7  ออกแบบหนาแรกเว็บไซต  
 
 สวนที่ 1  สวนหัวของเว็บไซด ประกอบดวยภาพ  ชื่อเว็บไซต  
 สวนที่ 2  เมนูหลักแสดง หนาแรก  ชุมชนคนทํางาน ภมูิปญญาทองถ่ิน ผลิตภัณฑชมุชน 
กระทู-ถามตอบ   
 สวนที่ 3. สวนสมัครสมาชิก  เขาใชระบบสมาชิก ออกจากระบบสมาชกิ 
 สวนที่ 4. สวนการคนหาขอมูลทั้งระบบ 

สวนที่ 5. สวนแสดงขอมูล ประกอบไปดวย ขาวประชาสมัพันธและบทความเผยแพร เมื่อ
เลือกรายการขาวประชาสัมพนัธหรือบทความจะแสดงรายละเอียดของขาวหรือบทความนั้น 
 สวนที่ 6.  สวนแสดงขอมูลผูดูใชระบบ อีเมลล 
 

 1. สวนหัวของเว็บไซด 

2. แสดงรายการหลัก 
-  หนาแรก 
- ชุมชนคนทํางาน 
- ภูมิปญญาทองถิ่น 
- ผลิตภัณฑชุมชน 
- กระทู ถาม ตอบ 
 

5. สวนแสดงขอมูล 
- ขาว ประชาสัมพันธ 
- บทความเผยแพร 

3. สวนแสดงการเขาใช
ระบบ 
- สมัครสมาชิก 
- ลอกอินเขาระบบ 

6. สวนแสดงขอมูลผูใชระบบ 

4. สวนคนหา 
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ภาพที่ 8  ออกแบบหนาชุมชนคนทํางาน  
 
 สวนที่ 1  สวนหัวของเว็บไซด ประกอบดวยภาพ  ชื่อเว็บไซต  
 สวนที่ 2  เมนูหลักแสดง หนาแรก  ชุมชนคนทํางาน ภมูิปญญาทองถ่ิน ผลิตภัณฑชมุชน 
กระทู-ถามตอบ   
 สวนที่ 3. สวนสมัครสมาชิก  เขาใชระบบสมาชิก ออกจากระบบสมาชกิ 
 สวนที่ 4. สวนการคนหาขอมูลทั้งระบบ 

สวนที่ 5. สวนแสดงขอมูล จะแสดงหมวดหมูบทความ แตละหมวดหมูบทความจะปรากฏ
บทความยอยเมื่อเลือกบทความยอยจะแสดงรายละเอียดทัง้หมดของบทความ 
 สวนที่ 6.  สวนแสดงขอมูลผูดูใชระบบ อีเมลล 

 
1. สวนหัวของเว็บไซด 

2. แสดงรายการหลัก 
-  หนาแรก 
- ชุมชนคนทํางาน 
- ภูมิปญญาทองถิ่น 
- ผลิตภัณฑชุมชน 
- กระทู ถาม ตอบ 
 

5. สวนแสดงขอมูล 
- ผาและสิ่งทอ 
- อาหารและเครื่องดื่ม 
- ผลิตภัณฑจากสมุนไพร 

3. สวนแสดงการเขาใช
ระบบ 
- สมัครสมาชิก 
- ลอกอินเขาระบบ 

6. สวนแสดงขอมูลผูใชระบบ 

4. สวนคนหา 
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ภาพที่ 9  ออกแบบหนาภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
 สวนที่ 1  สวนหัวของเว็บไซด ประกอบดวยภาพ  ชื่อเว็บไซต  
 สวนที่ 2  เมนูหลักแสดง หนาแรก  ชุมชนคนทํางาน ภมูิปญญาทองถ่ิน ผลิตภัณฑชมุชน 
กระทู-ถามตอบ   
 สวนที่ 3. สวนสมัครสมาชิก  เขาใชระบบสมาชิก ออกจากระบบสมาชกิ 
 สวนที่ 4. สวนการคนหาขอมูลทั้งระบบ 

สวนที่ 5. สวนแสดงขอมูล จะแสดงหมวดหมูภูมิปญญาทองถ่ิน แตละหมวดหมูภูมิปญญา
ทองถ่ินจะปรากฏรายชื่อของภูมิปญญาทองถ่ิน เมื่อเลือกชื่อจะแสดงรายละเอียดที่อยู ผลงาน 
 สวนที่ 6.  สวนแสดงขอมูลผูดูใชระบบ อีเมลล 

 
1. สวนหัวของเว็บไซด 

2. แสดงรายการหลัก 
-  หนาแรก 
- ชุมชนคนทํางาน 
- ภูมิปญญาทองถิ่น 
- ผลิตภัณฑชุมชน 
- กระทู ถาม ตอบ 
 

5. สวนแสดงขอมูล 
- ผาและสิ่งทอ 
- อาหารและเครื่องดื่ม 
- ผลิตภัณฑจากสมุนไพร 

3. สวนแสดงการเขาใช
ระบบ 
- สมัครสมาชิก 
- ลอกอินเขาระบบ 

6. สวนแสดงขอมูลผูใชระบบ 

4. สวนคนหา 
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ภาพที่ 10  ออกแบบหนาผลิตภัณฑชุมชน 
 
 สวนที่ 1  สวนหัวของเว็บไซด ประกอบดวยภาพ  ชื่อเว็บไซต  
 สวนที่ 2  เมนูหลักแสดง หนาแรก  ชุมชนคนทํางาน ภมูิปญญาทองถ่ิน ผลิตภัณฑชมุชน 
กระทู-ถามตอบ   
 สวนที่ 3. สวนสมัครสมาชิก  เขาใชระบบสมาชิก ออกจากระบบสมาชกิ 
 สวนที่ 4. สวนการคนหาขอมลูทั้งระบบ 

สวนที่ 5. สวนแสดงขอมูลผลิตภัณฑชุมชนโดยสามารถเลือกแสดงทั้งหมด แสดงผลตาม
ตําบล แสดงผลตามอําเภอ 
 สวนที่ 6.  สวนแสดงขอมูลผูดูใชระบบ อีเมลล 

 

 
2. สวนหัวของเว็บไซด 

2. แสดงรายการหลัก 
-  หนาแรก 
- ชุมชนคนทํางาน 
- ภูมิปญญาทองถิ่น 
- ผลิตภัณฑชุมชน 
- กระทู ถาม ตอบ 
 

5. สวนแสดงขอมูล 
- ลือกแสดงทั้งหมด ,ตําบล,อําเภอ 
- ผลิตภัณฑ 

3. สวนแสดงการเขาใช
ระบบ 
- สมัครสมาชิก 
- ลอกอินเขาระบบ 

6. สวนแสดงขอมูลผูใชระบบ 

4. สวนคนหา 
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ภาพที่ 11  ออกแบบหนากระทูถาม ตอบ 
 สวนที่ 1  สวนหัวของเว็บไซด ประกอบดวยภาพ  ชื่อเว็บไซต  
 สวนที่ 2  เมนูหลักแสดง หนาแรก  ชุมชนคนทํางาน ภมูิปญญาทองถ่ิน ผลิตภัณฑชมุชน 
กระทู-ถามตอบ   
 สวนที่ 3. สวนสมัครสมาชิก  เขาใชระบบสมาชิก ออกจากระบบสมาชกิ 
 สวนที่ 4. สวนการคนหาขอมูลทั้งระบบ 

สวนที่ 5. สวนแสดงขอมูลกระทูถามตอบโดย แสดงผลหมวดหมู 
 สวนที่ 6.  สวนแสดงขอมูลผูดูใชระบบ อีเมลล 
 
 

 
3. สวนหัวของเว็บไซด 

2. แสดงรายการหลัก 
-  หนาแรก 
- ชุมชนคนทํางาน 
- ภูมิปญญาทองถิ่น 
- ผลิตภัณฑชุมชน 
- กระทู ถาม ตอบ 
 

5. สวนแสดงขอมูล 
- กระทูแยกตามหมวดหมู 

3. สวนแสดงการเขาใช
ระบบ 
- สมัครสมาชิก 
- ลอกอินเขาระบบ 

6. สวนแสดงขอมูลผูใชระบบ 

4. สวนคนหา 
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         1.3  การออกแบบระบบ  (Logical Design) โดยออกแบบ 
   1.3.1  ฟงกชัน่ที่สําคัญ 
                 1.3.1.1 ระบบลงทะเบยีนผูใช  
                    1.3.1.1.1  ผูดูและระบบ เพิ่ม แกไข ลบ แสดง คนหา ของตนเอง
และสมาชิกได 
    1.3.1.1.2  สมาชิก เพิ่ม แกไข ขอมูลตนเอง และแสดง คนหา  
         1.3.1.1.3  บุคคลทั่วไป  แสดง คนหา 
             1.3.1.2.  ระบบเผยแพรขอมูล บทความ 
       1.3.1.2.1  ผูดูและระบบ เพิ่ม แกไข ลบ แสดง คนหา ของตนเอง
และสมาชิกได 
       1.3.1.2.2  สมาชิก  เพิ่ม แกไข ขอมูลตนเอง และแสดง คนหา  
        1.3.1.2.3  บุคคลทั่วไป  แสดง คนหา 
             1.3.1.3.  ระบบกระดานสนทนา 
         1.3.1.3.1  ผูดูและระบบ เพิ่ม แกไข ลบ แสดง คนหา ของตนเอง
และสมาชิกได 
         1.3.1.3.2  สมาชิก  เพิ่ม แกไข ขอมูลตนเอง และแสดง คนหา 
        1.3.1.4  บุคคลทั่วไป  แสดง คนหา 
   1.3.2  ออกแบบสวนติดตอระหวางระบบกบัผูใชและรายงาน โดยในสวนการ
ติดตอกับผูใชทําการออกแบบหนาจอ โดยใชสี การวางตาํแหนง เพื่อใหงายตอผูใชระบบ 
   1.3.3  ออกแบบฐานขอมูลในระดับตรรกะ (แปลง ER มาเปน Table) 
         1.4  ออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design)  
    1.4.1 โปรแกรมภาษา PHP  
    1.4.2 โปรแกรมฐานขอมูล MySQL  
    1.4.3 โปรแกรมเว็บเซิรฟเวอร Apache  
    1.4.4 โปรแกรมเท็คอิดิเตอร CKEditor 
    1.4.5  ระบบปฏิบัติการ WindowXP  
    1.4.6  โปรแกรมอัพโหลด File Zilla 
       1.5  การพัฒนาและติดตั้งระบบ (System Implementation) การทดสอบระบบ  โดยการ
ทดสอบการทํางานของระบบดวยการจําลองพื้นที่ของเว็บไซตใหมีสภาวะแวดลอมคลายกับพื้นที่
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เว็บไซตจริงบนอินเตอรเน็ต เพื่อชวยใหสรางเว็บไซตใหเสร็จกอน แลวคอยนําขอมูลทั้งหมดไป
ติดตั้งบนพื้นที่เว็บไซตจริง 
       1.6  ซอมบํารุงระบบ (System Maintenance) เมื่อไดทําการติดตั้งระบบเรียบรอยแลว
อาจพบขอผิดพลาด หรือพบปญหาจากความไมคุนเคยของผูใชกับระบบ ทําใหตองมีแกไข 
ปรับปรุง จนกวาผูใชจะพอใจมากที่สุด 
 
2. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
    เปนขั้นตอนในการออกแบบ การเก็บ การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม ในการ 
สํารวจความตองการและความพึงพอใจของผูใชระบบ ที่พัฒนาขึ้น โดยแบงขั้นตอนดังนี้ 
 2.1 การสรางแบบสอบถามเพื่อสํารวจความตองการของผูใชระบบ เพื่อนํามา
ออกแบบระบบและแบบสอบถามเพื่อประเมินผลความพึงพอใจของผูใชระบบเมื่อพัฒนาระบบแลว 
       2.1.1 การตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามจากอาจารยที่ปรึกษาและ
ผูเชี่ยวชาญมีรายช่ือดังนี้  
              2.1.1.1 นายวีระ สําเนียงแจม ตําแหนง ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
กาญจนบุรี 
               2.1.1.2 นางสิริมา เจริญศรี ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ วิทยาลัย
อาชีวศึกษากาญจนบุรี และ กรรมการสถาบันการเรียนรูเพื่อพัฒนาทองถ่ินกาญจนบุรี    
       2.1.2 การเก็บขอมูล เมื่อแบบสอบถามไดผานการตรวจสอบแลวจึงนํา
แบบสอบถามไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางกอนการพัฒนาโปรแกรมและหลังการพัฒนา โดยให
กลุมตัวอยางทดลองศึกษาการใชงานโปรแกรมหลังจากนั้นทําการตอบแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูล 
       2.1.3  การวิเคราะหขอมูล หลังจากเก็บขอมูลเรียบรอยแลวนําขอมูลที่ไดไปทํา
การวิเคราะห เพื่อหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําคามาทําการแปลผล 
            2.2 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ  นักวิชาการดานคหกรรมศาสตร  
บุคลากรองคการบริหารสวนทองถ่ิน และบุคคลทั่วไป 
            2.3  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก  

        2.3.1  นักวิชาการที่ปฏิบัติงานดานคหกรรมศาสตร ภูมิปญญาทองถ่ิน จํานวน
10 คน  

        2.3.2  บุคคลทั่วไป จํานวน 10 คน  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี 4 
ผลการดําเนินการวิจัย 

 
                 ในการพัฒนาระบบรวมรวมความรูดานคหกรรมศาสตร กรณี ศึกษาภูมิปญญาทองถ่ิน
กาญจนบุรี ไดดําเนินการศึกษา โดยแบงหัวขอดังนี้ 
      1. ขั้นตอนการศึกษาและและพัฒนาระบบ 
      2. รายงานผลการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
 
ขั้นตอนการศึกษาและและพัฒนาระบบ 
             1. ประเภทความรู 
     ระบบสามารถเลือกจัดการความรูตามประเภทที่สนใจ โดยเลือกคลิกดูตามหมวดหมูใน
หนาแรก ของเว็บเพจ หรือสามารถเลือกประเภทในรายการที่เผยแพรความรูไดจากการเขาไป
เผยแพรบทความที่ตองการ 3 คือ ผาและสิ่งทอ อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑจากสมุนไพร 
ผูดูแลระบบสามารถเพิ่มเติมประเภทความรูไดเมื่อมีความตองการเพิ่มขึ้น 
      2. สิทธิของการใชระบบ 
                     2.1  ผูดูและระบบ 
      2.1.1  จัดการขาว เพิ่ม ลบ แกไข กําหนดการแสดงหรือไมแสดงผล 
      2.1.2  จัดการบทความ เพิ่ม ลบ แกไข กําหนดการแสดงไมแสดงผล แสดงความ
คิดเห็นบทความของตนเองและสมาชิกไดทุกหมวดหมู 

 2.1.3  จัดการภูมิปญญาทองถ่ิน เพิ่ม ลบ แกไข กําหนดการแสดงผล 
 2.1.4  จัดการผลิตภัณฑชุมชน เพิ่ม ลบ แกไข กําหนดการแสดงผลทั้งระบบ 
 2.1.5  จัดการกระทูถามตอบ เพิ่ม ลบ แกไข กําหนดการแสดงผลทั้งระบบ 
   2.1.6  จัดการสมาชิก เพิ่ม ลบ แกไข อนุญาตการเปนสมาชิก ผูดูและระบบ 

  2.2  สมาชิก  
  2.2.1 จัดการบทความ  เพิ่ม แกไข กําหนดการแสดงผลบทความของตนเองและ
แสดงความคิดเห็นตอบทความ ของผูอ่ืนในหมวดหมูของตนเองได 
   2.2.2 จัดการภูมิปญญาทองถ่ิน เพิ่ม แกไข กําหนดการแสดงผลขอมูลของ
ตนเองได  
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   2.2.3 จัดการผลิตภัณฑชุมชน เพิ่ม แกไข กําหนดการแสดงผลขอมูลของตนเอง
ได  
 2.2.4  จัดการกระทู ถามตอบ เพิ่ม แกไข กําหนดการแสดงผลขอมูลของตนเอง
ไดและตอบกระทูของผูอ่ืนได 
                        2.3  ผูสนใจทั่วไป 
         สามารถเขาระบบเพื่อคนหาดูขอมูลไดทั้งระบบ แตไมสามารถเพิ่ม ลบ แกไข 
ขอมูลได 
   3. ระบบไดออกแบบใหมีการทํางานแยกเปนสวนตาง ๆ ดังนี้  
          3.1 หนาแรก แสดงเมนูหลัก รายการขาวประชาสัมพันธ จัดการโดยผูดูแลระบบ  
     3.1.1 ผูใชระบบมี 2 ประเภท คือ ผูดูแลระบบและสมาชิกหากเปนผูใชรายใหม
ตองการสมัครสมาชิกเลือกรายการสมัครสมาชิก ระบบจะมีตรวจสอบขอมูลของสมาชิกใหมกอน 
เมื่อผูดูแลระบบไดทําการตรวจสอบขอมูลผูใชระบบครบถวนแลวจะทําการอนุญาตใหสมาชิกเขา
ใชระบบไดภายใน 24 ชั่วโมง สมาชิกหนึ่งช่ือผูใชสามารถเปนสมาชิกไดมากกวาหนึ่งหมวดหมู เมือ่
ผูใชลอกอินเขาระบบเรียบรอย ระบบจะทําการจําคาหมวดหมูของสมาชิกเพื่อใชในการกําหนดสิทธิ
ในการเขาถึงขอมูล 
  3.1.2  บทความเผยแพร ที่ไดรับการโหวตซึ่งมีคะแนนมากกวา 10 คะแนน จะ
ถูกนํามาแสดงผลที่หนาแรกครั้งละ 5 รายการ 
  3.1.3  ขาว ประชาสัมพันธ แสดงผลจากหัวเร่ืองและเนื้อความโดยยอ หากผูใช
ระบบตองการใหแสดงรายละเอียดตองเลือกรายการอานตอ ซ่ึงขาวจะเรียงตามลําดับรายการลาสุด
ไวรายการลําดับแรก 
            3.2 ชุมชนทํางาน (Community of Practice) จัดการเพิ่ม แกไข โดยสมาชิกได
โดยตรงไมตองรอใหผูดูแลระบบอนุญาต แสดงรายการบันทึกขอมูลความรู ประสบการณที่เกิดจาก
สมาชิกในแตละกลุมชุมชน แยกเปน ส่ิงทอ,อาหารและเครื่องดื่ม,ผลิตภัณฑสมุนไพร สมาชิกจะ
เห็นขอมูลของบทความและรายชื่อของสมาชิกในกลุม 
        3.2.1 สิทธิจัดการบทความ   เมื่อสมาชิกลอกอินเขาระบบแลวจะเห็นหนาเว็บ
เพจสําหรับสมาชิก โดยจะแสดงผลตามหมวดหมู สมาชิกสามารถเห็นบทความทั้งหมดในหมวดหมู 
สามารถทําการเพิ่มบทความใหมไดในหลายหมวดหมูโดยสมาชิกจะตองเลือกหมวดหมูของการ
เขียนบทความทุกครั้ง และเลือกระดับการเผยแพร ทั่วไปหรือเฉพาะกลุม สามารถทําการแกไข
บทความเดิมของตนเอง  ใหความเห็นบทความของสมาชิกคนอื่นหรือทําการโหวตเพื่อใหคะแนน
สําหรับการนําบทความนั้นแสดงในหนาแรกของเว็บเพจ   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

41 
          3.2.2 เพิ่มกลุมชุมชน (Community of Practice)โดยผูดูแลระบบ  สมาชิก
สามารถสงขอความรองขอใหผูดูแลระบบเพิ่มกลุมสมาชิกไดโดยผานระบบกระทูถามตอบ 
          3.2.3 ใสความรู  สมาชิกสามารถใสความรู บทความ ขอความ,ภาพ,ไฟล .pdf  
.doc  และภาพวีดีโอ  ลงใน หนาเว็บที่เชื่อมความสัมพันธระหวาง ckeditor กับฟลดชื่อ story ของ
ตาราง db_content ระบบทําการจําคาหมวดหมูของการเปนสมาชิกโดยการตรวจสอบคาจาก ตาราง 
db_categorie ตั้งแตการเขาระบบทําใหสมาชิกสามารถใสความรูไดตรงตามหมวดหมูสมาชิกที่
สมัครไว การใสความรูของสมาชิกสามารถกําหนดการแสดงผลหรือไมแสดงผลหรือเลือกการ
แสดงผลเฉพาะกลุมสมาชิก หรือตองการใหเผยแพรเพื่อใหบุคคลอื่นที่ไมไดเปนสมาชิกในกลุม
สามารถมองเห็นได หากบทความไดรับการโหวตจากสมาชิกคนอื่น ๆ วาเปนบทความที่มี
ประโยชนตอสาธารณะใหนําบทความนั้นไปเผยแพรในสวนของสาธารณะหนาแรก การเขียน
บทความใชเครื่องมือ Text Editor ของ ckeditor ซ่ึงเปน Open Source ที่กําลังไดรับความนิยมจาก
นักพัฒนาเว็บเพจ 
          3.2.4 สมาชิกสามารถรวมโหวตใหคะแนนแกบทความที่ เห็นวา เปน
ประโยชนและไดรับการยอมรับจากสมาชิกสวนใหญใหแสดงผลใหหนาแรกได 
          3.2.5 สมาชิกสามารถรวมแสดงความคิดเห็นบทความที่สมาชิกอื่นไดลงไว 
เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นตอกันได 
             3.3  ภูมิปญญาทองถ่ิน/ปราชญชาวบาน  แสดงรายชื่อ ที่อยูของ บุคคล ที่ไดรับการ
ยอมรับเปนภูมิปญญาทองถ่ิน แบงตามหมวดหมู บันทึก แกไข โดยผูดูแลระบบและสมาชิก   
             3.4  ผลิตภัณฑชุมชน  แสดงขอมูลชนิดของผลิตภัณฑที่ เกิดจากภูมิปญญาใน
ทองถ่ิน ผลิตภัณฑ OTOP  แบงตามหมวดหมู บันทึกแกไขโดยผูดูแลระบบและสมาชิก ระบบ
อํานวยความสะดวกใหผูใชคนหาขอมูลของผลิตภัณฑโดยการเลือกแสดงรายการทั้งหมด หรือ
แสดงรายการแยกตามตําบล หรืออําเภอได 
                   3.5  กระทูถาม-ตอบ สมาชิกสามารถเขาตั้งคําถามและตอบคําถามไดทุกหมวดหมูที่
สนใจเพื่อเปนการระดมความคิดเห็นจากสมาชิกที่หลากหลาย โดยแยกแสดงเปนหมวดหมู ผูสนใจ
ทั่วไปไมสามารถตั้งกระทูหรือตอบกระทูได  
             3.6  คนหาขอมูลสามารถสืบคนหาขอมูลที่มีอยูในระบบได ผูใชสามารถใสคําคนที่
ตองการคนหา ระบบจะทําการคนหาคําคนดังกลาวดังนี้  
   3.6.1 สืบคนจากตารางขอมูลขาว โดยคนจากหัวขอขาว ขาวยอ และ
รายละเอียดขาว  
   3.6.2  สืบคนจากตารางขอมูลบทความ โดยคนจากหัวขอเรื่อง และเนื้อหา  
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   3.6.3  สืบคนจากตารางขอมูลผลิตภัณฑชุมชน โดยคนจากชื่อผลิตภัณฑและ
รายละเอียดผลิตภัณฑ 
 
รายงานผลการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
     1. ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ  นักวิชาการดานคหกรรมศาสตร ภูมิปญญา
ทองถ่ิน และบุคคลทั่วไป ไดแก 

         1.1. นักวิชาการดานคหกรรมศาสตร ภูมิปญญาทองถ่ิน  จํานวน 10 คน  
1.1.1 ครูผูสอนวิชาอาหารและโภชนาการ ตาํแหนงครูชํานาญการ วุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาตรี  จํานวน 1 คน และครูชํานาญการพิเศษ ระดับการศึกษา ปริญญาโท  จํานวน 1  คน 
1.1.2 ครูผูสอนดานผาและเครื่องแตงกาย ตําแหนงครูชํานาญการ วุฒิการศึกษา

ระดับ ปริญญาตรี  จํานวน 2 คน  
 1.1.3  ครูผูสอนดานคหกรรมธุรกิจ  ตําแหนงครูชํานาญการ วุฒิการศกึษาระดับ
ปริญญาโท   จํานวน 2 คน 
 1.1.4 บุคลากรองคการบริหารสวนทองถ่ิน  องคการบริหารสวนตําบลและ
เทศบาลตําบลหนองขาว  ตําแหนง พัฒนาชุมชน และเจาหนาที่บันทึกขอมูล วุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  จํานวน 4 คน 

         1.2 บุคคลทั่วไป จํานวน 10 คน  
      2.  การประเมินผลความพงึพอใจของผูใชหลักการทดลองการใชงาน จากการรวบรวม
ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง จาํนวน 20 ชุด 
           2.1  การวิเคราะหขอมูลเพื่อหาคาสถิติ การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยเลข
คณิต และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชสูตร คือ 
  การหาคารอยละ    = 100

N
n x  

  คาเฉลี่ยเลขคณิต     = 
N
fx∑  

  เกณฑการแปลความหมายจากแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง ไดใชเกณฑในการ
แปลความหมายดังนี ้
 คาเฉลี่ย  4.51-5.00  คะแนน    หมายถึง      พอใจมากที่สุด 
 คาเฉลี่ย  3.51-4.50  คะแนน    หมายถึง      พอใจมาก 
 คาเฉลี่ย  2.51-3.50  คะแนน    หมายถึง      พอใจปานกลาง 
 คาเฉลี่ย  2.51-2.50  คะแนน    หมายถึง      พอใจนอย 
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 คาเฉลี่ย  1.00-2.50  คะแนน    หมายถึง      พอใจนอยที่สุด 
  2.2  ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม และความคิดเห็นใน
การใชระบบรวบรวมความรู มีรายละเอียดปรากฏผลดังนี้ 
ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 16  แสดงผลการวิเคราะหขอมูลดานเพศของผูตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 
ชาย 6 30 
หญิง 14 70 

รวม 20 100 
       
  จากตารางที่ 16 พบวาผูตอบแบบสอบถาม เปนเพศชาย จาํนวน 6 คน  คิดเปนรอยละ 
30 และเพศหญิง จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 70 
 
ตารางที่ 17 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลดานอายุของผูตอบแบบสอบถาม 
 

การศึกษา จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 
นอยกวา 20 ป 4 20 
21-40 ป 6 30 
41-60 ป 8 40 
มากกวา 60 ป 2 10 

รวม 20 100 
  
                    จากตารางที่ 17 พบ วาผูตอบแบบสอบถาม มีระดับอายนุอยกวา 20 ป  จํานวน 4 คน  
คิดเปนรอยละ 20  มีอายุ 21-40 ป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 30  มีอายุ 41-60 ป จํานวน 8 คน คิด
เปนรอยละ 40  แบบสอบถาม มีระดับอายมุากกวา 60 ป  จํานวน 2 คน  คิดเปนรอยละ 10   
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ตารางที่ 18 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลดานการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 
 

การศึกษา จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 
ต่ํากวาปริญญาตรี 5 25 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 12 60 
สูงกวาปริญญาตรี 3 15 

รวม 20 100 
 
      จากตารางที่ 18 พบ วาผูตอบแบบสอบถาม มีระดับการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี 
จํานวน 5 คน  คิดเปนรอยละ 25  มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน 2 คน คิดเปน
รอยละ 60  และมีระดับการศกึษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 15 
 
ตารางที่ 19  แสดงผลการวิเคราะหขอมูลดานสถานะของผูตอบแบบสอบถาม 
 

อาชีพ จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 
นักวิชาการดานคหกรรมศาสตร ภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

10 50 

ผูสนใจทั่วไป  10 50 
รวม 20 100 

 
     จากตารางที ่19 พบ วาผูตอบแบบสอบถาม นักวิชาการดานคหกรรมศาสตร ภูมิปญญา
ทองถ่ิน จํานวน 10  คน คิดเปนรอยละ 50  ผูสนใจทั่วไป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 50 
 
ตอนที่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใชระบบ 
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ตารางที่  20  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักวิชาการดานคหกรรมศาสตร       
  ภูมิปญญาทองถ่ิน  
 

ระดับความตองการ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด  รวม 

ลํา
ดับ รายการ 

5 4 3 2 1 10 
1 ชื่อที่อยูของเวบ็ไซตสามารถจดจําไดงาย - 4 6 - - 3.40 
2 ความสวยงามของการจัดวาง

องคประกอบบนเว็บไซต 
- 4 6 - - 3.40 

3 การจัดแบงกลุมหมวดหมูขอมูลชัดเจน 2 5 3 - - 3.90 
4 การจัดรูปแบบตัวอักษร  อานงาย 1 5 4 - - 3.70 
5 การใชโทนสีของเว็บเพจ็เรียบงาย 8 3 - - - 5.20 
6 มีรูปภาพประกอบจํานวนเหมาะสม 1 4 5 - - 3.60 
7 ระบบสมาชิก  กําหนดสิทธิ์ไดจัดเจน 2 6 2 - - 4.00 
8 ระบบบันทึกบทความ งายตอการใชงาน 4 6 - - - 4.40 
9 การจัดระดับความนยิมของบทความทํา

ไดงาย 
6 4 - - - 4.60 

10 การกําหนดสถานะ ระดับการเผยแพร
ขอมูลถูกตอง 

4 4 2 - - 4.20 

11 สามารถแนบ แฟม รูปภาพ วีดีทัศน ได 4 5 1 - - 4.30 
12 ผลการสืบคนขอมูลถูกตอง 3 5 2 - - 4.10 
13 กระดานสนทนา ถาม-ตอบ ใชงานงาย 4 5 1 - - 4.30 
14 เว็บไซตมีความรวดเร็วในการบันทึก 

แสดงขอมูล 
- 6 4 - - 3.60 

15 เว็บไซตมีคุณคา และประโยชน 4 6 - - - 4.40 
   คาเฉลี่ย     4.07 
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           จากตารางที่ 20 ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของนักวิชาการดานคหกรรม 
ศาสตร ภูมิปญญาทองถ่ิน มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ เทากับ 4.07 ไดรับความพึงพอใจในระดับ
มาก ของเกณฑการประเมิน 
 
ตารางที่  21 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูสนใจทั่วไป 
 

ระดับความตองการ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

 
รวม 

ลํา
ดับ รายการ 

5 4 3 2 1 10 
1 ชื่อที่อยูของเวบ็ไซต  สามารถจดจําไดงาย - 2 4 4 - 2.80 
2 ความสวยงามของการจัดวางองคประกอบ

บนเว็บไซต 
- 4 1 5 - 2.90 

3 การจัดแบงกลุมหมวดหมูขอมูลชัดเจน 3 7 - -  4.30 
4 การจัดรูปแบบตัวอักษร  อานงาย 2 - 6 2  3.20 
5 การใชโทนสีของเว็บเพจ็เรียบงาย 4 5 - -  4.00 
6 มีรูปภาพประกอบจํานวนเหมาะสม 5 4 1 -  4.40 
7 ระบบสมาชิก  กําหนดสิทธิ์ไดจัดเจน 8 - 2 -  4.60 
8 ระบบบันทึกบทความ งายตอการใชงาน 2 4 2 -  3.20 
9 จัดระดับความนิยมของบทความทําไดงาย 6 4 - -  4.60 
10 การกําหนดสถานะ ระดับการเผยแพร

ขอมูลถูกตอง 
4 4 2 -  4.20 

11 สามารถแนบ แฟม รูปภาพ วีดีทัศน ได - 9 1 -  3.90 
12 ผลการสืบคนขอมูลถูกตอง 1 8 1 -  4.00 
13 กระดานสนทนา ถาม-ตอบ ใชงานงาย 1 7 2 -  3.90 
14 เว็บไซตมีความรวดเร็วในการบันทึก 

แสดงขอมูล 
2 4 4 -  3.80 

15 เว็บไซตมีคุณคา และประโยชน 2 2 6 -  3.60 
คาเฉลี่ย     3.83 
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           จากตารางที่ 21  ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูสนใจทั่วไป มีคาเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ เทากับ 3.83 ไดรับความพึงพอใจในระดับมาก ของเกณฑการประเมิน 
 
ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะอื่น 

1. ควรใสภาพเคลื่อนไหว ขอความกระพริบ เพื่อเพิ่มความนาสนใจ 
2. พัฒนาเปนระบบรวบรวมภูมิปญญาทองถ่ินทุกดาน ของจังหวัดกาญจนบุรี 

 3. ควรมีการประชาสัมพันธใหหนวยงานการบริหารงานสวนทองถ่ิน เชน อบต, เทศบาล 
สถานศึกษา จะทําใหเว็บไซตเปนประโยชนตอสวนรวมมากยิ่งขึ้น 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา 

 
                  จากการพัฒนาระบบรวบรวมความรู ทําใหไดตนแบบในรูปแบบ Web Application 
ที่สามารถนําองคความรูที่มีอยูในตัวตนของภูมิปญญาทองถ่ิน ความรูที่มีการบันทึกไวแลว 
(Explicit knowledge) ที่มีสนใจไดรวบรวมไวแลว ในรูปแบบของเอกสารวิชาการ งานวิจัย และ
ความรูที่มีอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) โดยผูใชระบบซึ่งแบงตามหมวดหมูของความ
ชํานาญ 3 ดาน คือ ผาและผลิตภัณฑจากผา อาหารและเครื่องดื่ม พืชสมุนไพร  ผูใชระบบแบง
ออกเปน 3 ประเภท คือ สําหรับดูแลระบบ สําหรับสมาชิก สําหรับบุคคลทั่วไป ผูดูแลระบบ
สามารถจัดการความรูไดทุกดาน การเพิ่มบทความ แกไขบทความ ลบบทความ แสดงความ
คิดเห็น ขาวประชาสัมพันธ ภูมิปญญาทองถ่ิน/ปราชญชาวบาน คลังความรู บันทึกบทความ  
สวนสมาชิกสามารถจัดการขอมูลของตนเอง เชน เพิ่ม แกไข ขอมูลสวนตัว บันทึกบทความ
ของตนเอง และแสดงความคิดเห็นในบทความของสมาชิกคนอื่น  สําหรับผูสนใจทั่วไป 
สามารถเขาระบบเพื่ออานบทความ โหวตใหคะแนนบทความ แตไมสามารถนําเสนอบทความ
และ แสดงความคิดเห็นได  โดยมีฟงกชั่นการทํางาน เชน การนําเสนอบทความโดยสมาชิก, 
การแสดงความคิดเห็นระหวางสมาชิก, การเผยแพรขาว, การจัดลําดับบทความยอดนิยม,กระทู
ถาม-ตอบ ซ่ึงผูใชสามารถนําไปใชงานไดโดยงาย การคนหาขอมูลสมาชิกและผูสนใจสามารถ
เขาสืบคนขอมูลไดโดยการพิมพคําที่ตองตองการคนหาจากนั้นระบบจําทําการสืบคืนจากหัวขอ
เรื่อง หรือเนื้อหาของ บทความ ขาว และผลิตภัณฑชุมชน 
 
การบรรลุวัตถุประสงคการวิจัย 
 1.  วัตถุประสงคการวิจัย 
  1.1  เพื่อพัฒนาระบบการรวบรวมความรู ดานคหกรรมศาสตร กรณีศึกษา ภูมิ
ปญญาทองถ่ินจังหวัดกาญจนบุรี สําหรับนําไปใชเปนศูนยกลางแลกเปลี่ยน ถายทอด รับรู
ขาวสาร ดานวิชาชีพ คหกรรมศาสตร ทั้งความรูที่มีการบันทึกไวแลว (Explicit knowledge) 
และความรูที่มีอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) โดยผานระบบอินเทอรเน็ต 
                   1.2  เพื่อประเมินผลของการใชระบบที่พัฒนาขึ้น 
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 2.  เมื่อการพัฒนาระบบเสร็จสิ้น และไดทดสอบการทํางานของระบบ ทําให
ระบบงานนี้บรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

 2.1  มี Web Application ที่สามารถนําไปใชเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยน 
ถายทอด รับรูขาวสาร ทําใหเกิดสังคมของชุมชนคนทํางานดานวิชาชีพคหกรรมศาสตร  โดย
ผูใชไมจําเปนตองมีความรูดานการสรางเว็บเพ็จและการเขียนโปรแกรม สามารถใชงานไดทุก
สถานที่ ทุกเวลาโดยผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต   
   2.2. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการใชระบบรวบรวมความรูดาน 
คหกรรมศาสตร กรณีศึกษาภูมิปญญาทองถ่ิน จังหวัดกาญจนบุรี   
 2.2.1 นักวิชาการดานคหกรรม ศาสตร ภูมิปญญาทองถ่ิน มีคาเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ เทากับ 4.07 ไดรับความพึงพอใจในระดับมาก ของเกณฑการประเมิน 
 2.2.2  ผูสนใจทั่วไป มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ เทากับ 3.83 ไดรับ
ความพึงพอใจในระดับมาก ของเกณฑการประเมิน 
 
ปญหาและอุปสรรค 
  1. ขอมูล สารสนเทศ องคความรูดานคหกรรมศาสตร, ภูมิปญญาทองถ่ิน ที่มี
บันทึกไวแลวมีจํานวนนอย ขอมูลที่มีอยูแลวสวนมากเปนขอมูลที่แสดงขอมูลเพียงบางสวน 
หรือไมแสดงรายละเอียด 
 2. PHP.INI มีขอจํากัดของเวลาในการอัพโหลดหรือดาวนโหลดขอมูลประมาณ 
30 วินาทีและขนาดของแฟมประมาณ 2 MB ทําใหไมสามารถอัพโหลดหรือดาวนโหลดแฟมที่
มีขนาดใหญได 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. การอัพโหลดแฟม ระบบกําหนดไวเปนแฟมชนิด .doc , xls , .ppt , .text, .zip, 
.rar , .pdf , .wmv , .mpg , .avi   เทานั้น ควรมีการกําหนดชนิดของแฟมอื่นเพิ่มใหมากขึ้น 
 2. จากขอจํากัดของเวลาในการอัพโหลดหรือดาวนโหลดและขนาดของแฟมที่ 
php.ini ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงวีธีการแกไขปญหาดังกลาวใหสามารถรองรับขนาดไฟล
ไดมากที่สุด 
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ. “คูมือการจัดทําแผน
จัดการความรู.”  ธันวาคม 2548. (อัดสําเนา) 
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ.การออกแบบและการจัดการฐานขอมูล. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2546. 
                  .การวิเคราะหและออกแบบระบบ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544. 
 
ภาษาตางประเทศ 
CKSource.  What is CKEditor [Online].  Access 26 May 2010. 
                Available from  http://cksource.com/ckeditor 
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ภาคผนวก ก 

ภาพแสดงการใชงานเว็บเพจ 
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ภาพที่ 12  แสดงหนาแรกของเว็บเพจ 

 

 

ภาพที ่13 แสดงขอมูลชุมชนทํางานแบงตามหมวดหมู 
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ภาพที่ 14  แสดงรายละเอยีดขอมูลของชุมชนคนทํางาน 

 

 

ภาพที่ 15  แสดงภูมิปญญาทองถ่ิน/ปราชญชุมชน 
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ภาพที ่16  แสดงรายละเอยีดของภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

 

ภาพที่  17  แสดงรายการผลิตภัณฑชุมชน 
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ภาพที่ 18  แสดงรายละเอยีดผลิตภัณฑชุมชม 

 

 

ภาพที่ 19  แสดงกระทูถาม – ตอบ 
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ภาพที่  20 แสดงกระทูถามตอบแบงตามหมวดหมู 

 

 

ภาพที่ 21  แสดงรายละเอยีดกระทูถามตอบแบงตามหมวดหมู 
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ภาพที่ 22  แสดงหนาสมัครสมาชิกใหม 

 

 

ภาพที่ 23 แสดงการเขาใชระบบ 
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ภาพที่ 24 แสดงหนาเพจสําหรับผูดูแลระบบ 

 

 

ภาพที่ 25  แสดงหนาเพจสําหรับสมาชิก 
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ภาพที่ 26  แสดงการแกไขขอมูลสวนตัว 

 

 

ภาพที่ 27  แสดงการเขียนบนัทึกบทความ 
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ภาพที่ 28 แสดงการเผยแพรบทความของสมาชิก 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ตัวอยางแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามวิเคราะหความตองการของผูใชระบบรวบรวมความรูดานคหกรรมศาสตร กรณีศึกษา 
ภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี 

 
คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึง่ของการศึกษาคนควาอิสระ เร่ือง “การพัฒนาระบบ
รวบรวมความรูดานคหกรรมศาสตร : กรณีศึกษา ภมูิปญญาทองถ่ินจังหวัดกาญจนบุรี” โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาและพัฒนาระบบรวบรวมความรูในดานคหกรรมศาสตรซ่ึงเกิดจาก
ประสบการณการทาํงานของนักวิชาการ ปราชญชุมชน ภูมิปญญาทองถ่ิน สามารถถายทอดความรู 
แลกเปลี่ยนแบงปนความรูซ่ึงกันและกัน กอใหเกิดคลังความรู  โดยผานระบบเครือขายอินเตอรเนต็  
 ตอนที่ 1  ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2    ความตองการของผูใชระบบ     แบงออกเปน 5 ระดับคะแนน คือ  
5  คะแนน    หมายถึง      ตองการมากที่สุด   

    4  คะแนน หมายถึง     ตองการมาก  
3  คะแนน หมายถึง      ตองการปานกลาง   
2  คะแนน หมายถึง      ตองการนอย  
1  คะแนน หมายถึง      ตองการนอยที่สุด  

ตอนที่  1     ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม 
โปรดทําเครื่องหมาย      ในชอง    ที่ตรงกับตัวทาน 

1. เพศ    ชาย    หญิง 
2. อายุ    นอยกวา 20 ป   21-40 ป   

  41-60 ป    มากกวา 60 ป  
3. การศึกษา   ต่ํากวาปริญญาตรี   ปริญญาตรีหรือเทียบเทา  

  สูงกวาปรญิญาตรี   
4. สถานะ   นักวิชาการ/ปราชญชุมชน  

  ผูสนใจทัว่ไป 
5. จํานวนครั้งที่ทานใชคอมพวิเตอรและอนิเตอรเน็ตมีความถี่เพียงใด 

    ไมเคย    นาน ๆ คร้ัง  
    1-5 ครั้ง/สัปดาห   มากกวา 5 คร้ัง/สัปดาห 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

64

6. เมื่อทานเขาใชบริการเว็บไซตเพื่อคนหาขอมูล ดานคหกรรมศาสตร ภูมิปญญาทองถ่ิน 
จังหวดักาญจนบุรี  ปญหาที่ทานพบมากทีสุ่ดมีลักษณะใด 

 ไมมีการเปลี่ยนแปลงของขอมูลหรือมีการเปลี่ยนแปลงนอย 
  ขอมูลถูกบันทึกไวในหลายเว็บไซต ทาํใหยากตอการคนหา 
 สามารถอานขอมูลไดอยางเดียวไมสามารถแกไขได 
 เมื่อมีคําถามเกี่ยวกับขอมูล ไมสามารถหาผูตอบได 

7. ทานมีขอมูล ดานคหกรรมศาสตร ภูมิปญญาทองถ่ิน จัดเกบ็ในรูปแบบใดมากที่สุด 
 ความชํานาญเฉพาะบุคคล      
 จดบันทึก ลงสมุด  
 บทความวชิาการ/งานวจิยั       
 ส่ืออิเล็กทรอนิกส (แฟมเอกสาร รูปภาพ วีดีทัศน) 

8. ทานสามารถสรางเว็บไซตดวยตนเองไดหรือไม 
 ได    ไมได 

ตอนที่ 2    ความตองการดานองคประกอบของระบบ 

ระดับความตองการ 

ลําดับ รายการ มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

 ดานรปูแบบการนําเสนอ      
1 ชื่อที่อยูของเวบ็ไซต (URL) สามารถจดจําไดงาย      
2 ความสวยงามของการจัดวางองคประกอบบน

เว็บไซต 
     

3 การจัดแบงกลุมประเภทขอมลู      
4 การจัดรูปแบบตัวอักษร ชดัเจน อานงาย      
5 มีการใชขอความบรรยายโดยละเอียด      
6.  การใชโทนสีของเว็บเพจ็เรียบงาย สบายตา      
7. มีรูปภาพประกอบจํานวนมาก        
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ตอนที่ 2    ความตองการดานองคประกอบของระบบ (ตอ) 

 
ระดับความตองการ 

ลําดับ รายการ มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

 ดานความสามารถ      
1 มีระบบสมาชิก  กําหนดสิทธิ์      
2 มีระบบบันทึกบทความ (Blog)        
3 มีการจัดระดับความนิยมของบทความ      
4 มีระบบคัดกรองบทความ      
5 ระบบสามารถแนบ แฟม รูปภาพ วดีีทัศน ได      
6 มีระบบสืบคนขอมูลทั้งเว็บไซต      
7 มีกระดานสนทนา ถาม-ตอบ      
8 มีสวนประชาสัมพันธ ขาวสาร      
 ดานกลุมขอมูล      
1 ผาหรือส่ิงทอ      
2 อาหารและเครือ่งดื่ม      
3 สมุนไพร      

 

ตอนที่ 3    ขอเสนอแนะอืน่ ๆ  

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 

ขอบคุณทุกทานที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
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แบบประเมินความพึงพอใจการใชระบบรวบรวมความรูดานคหกรรมศาสตร  
กรณีศึกษา ภูมปิญญาทองถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี 

 
คําชี้แจง  แบบประเมินนี้เปนสวนหนึง่ของการศึกษาคนควาอิสระ เร่ือง “การพัฒนาระบบ
รวบรวมความรูดานคหกรรมศาสตร : กรณีศึกษา ภมูิปญญาทองถ่ินจังหวัดกาญจนบุรี” โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาและพัฒนาระบบรวบรวมความรูในดานคหกรรมศาสตรซ่ึงเกิดจาก
ประสบการณการทาํงานของนักวิชาการ ปราชญชุมชน ภูมิปญญาทองถ่ิน สามารถถายทอดความรู 
แลกเปลี่ยนแบงปนความรูซ่ึงกันและกัน กอใหเกิดคลังความรู  โดยผานระบบเครือขายอินเตอรเนต็  
 ตอนที่ 1  ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2       ความพึงพอใจของผูใชระบบ     แบงออกเปน 5 ระดบัคะแนน คือ  
5  คะแนน    หมายถึง      พอใจมากที่สุด   

    4  คะแนน หมายถึง       พอใจมาก  
3  คะแนน หมายถึง      พอใจปานกลาง   
2  คะแนน หมายถึง      พอใจนอย  
1  คะแนน หมายถึง      พอใจนอยที่สุด  
 

ตอนที่  1     ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม 
โปรดทําเครื่องหมาย      ในชอง    ที่ตรงกับตัวทาน 

1. เพศ    ชาย    หญิง 
2. อายุ    นอยกวา 20 ป   21-40 ป   

  41-60 ป    มากกวา 60 ป  
3. การศึกษา   ต่ํากวาปริญญาตรี   ปริญญาตรีหรือเทียบเทา  

  สูงกวาปรญิญาตรี   
4.    สถานะ   นักวิชาการ/ปราชญชุมชน  

  ผูสนใจทัว่ไป 
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ตอนที่ 2    ระดับความพึงพอใจของผูใชระบบ      

ระดับความพอใจ 

ลําดับ รายการ มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

1 ชื่อที่อยูของเวบ็ไซต (URL) สามารถจดจําไดงาย      
2 ความสวยงามของการจัดวางองคประกอบบน

เว็บไซต 
     

3 การจัดแบงกลุมประเภทขอมลูชัดเจน      
4 การจัดรูปแบบตัวอักษร  อานงาย      
5 การใชโทนสีของเว็บเพจ็เรียบงาย สบายตา      
6 มีรูปภาพประกอบจํานวนเหมาะสม        
7 ระบบสมาชิก  กําหนดสิทธิ์ไดจัดเจน       
8 ระบบบันทึกบทความ (Blog)  งายตอการใชงาน      
9 การจัดระดับความนยิมของบทความทําไดงาย      
10 การกําหนดสถานะ ระดับการเผยแพรขอมูล

ถูกตอง 
     

11 สามารถแนบ แฟม รูปภาพ วีดีทัศน ได      
12 ผลการสืบคนขอมูลถูกตอง      
13 กระดานสนทนา ถาม-ตอบ ใชงานงาย      
14 เว็บไซตมีความรวดเร็วในการบันทึก แสดง

ขอมูล 
     

15 เว็บไซตมีคุณคา และประโยชน      
 
ตอนที่ 3    ขอเสนอแนะอืน่ ๆ  

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
ขอบคุณทุกทานที่กรุณาตอบแบบประเมิน 
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