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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สังเคราะห์องค์ประกอบในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามและ
ดูแลควบคุมภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน 2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามและดูแลควบคุมภาวะ 
ทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน 3) ประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศ และ 4) ศึกษาการยอมรับของผู้ใช้งานระบบท่ีมี
ต่อระบบสารสนเทศ กลุ่มเป้าหมาย ไ ด้แก่ ผู้ใ ช้งานระบบ จ านวน 20 คน เคร่ืองมือในการวิจัย ไ ด้แก่  
1) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับองค์ประกอบท่ีเหมาะสมในการพัฒนาระบบ 2) แบบประเมิน
คุณภาพระบบสารสนเทศ 3) แบบวัดการยอมรับระบบสารสนเทศ 4) ระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามและดูแลควบคุม
ภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามและดูแลควบคุมภาวะ 
ทุพโภชนาการ ในเด็กวัยเรี ยน ร วมท้ังหมด 6 โม ดูล ประ กอบด้วย 1.1) Communication Module  
1.2) Authentication Module 1.3) Member Module 1.4) Student Module 1.5) Malnutrition Module 
1.6) Management Module 2) ระบบสารสนเทศติดตามและดูแลควบคุมภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียนท่ี
พัฒนาข้ึน มีระบบด้านผู้ใช้งาน 3 ประเภท ได้แก่ บุคคลท่ัวไป ผู้บริหาร บุคลากรหรือผู้ดูแล  3) ผลการประเมิน
คุณภาพระบบโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และ 4) ผู้ใช้ระบบยอมรับระบบโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 

ค าส าคัญ: ระบบสารสนเทศ, ภาวะทุพโภชนาการ, รูปแบบการยอมรับระบบสารสนเทศ, เด็กวัยเรียน 
 

Abstract 
 

The objectives of this research are as follows: 1) To synthesize the components on the 
development of the information system to monitor and control the malnutrition of school-age 
children; 2) To develop the information system to monitor and control the malnutrition of 
school-aged children; 3) To assess the quality of the information system; 4) To study the 
acceptance of system users towards the information system. The target group consists of 2 0 
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system users and the research tools include: 1 ) Questionnaire to inquire the opinions of experts 
on the appropriate components for the system development; 2) Evaluation form for the quality 
of the information system; 3 ) Measurement form for the acceptance of the information system; 
4) Information system to monitor and control malnutrition of school-age children, additionally, 
Mean and Standard Deviation are also applied as the statistics in the research.  

Based on the result of the research, it was found that 1) There are totally 6 modules of 
the components on the development of the information system to monitor and control  
malnutrition of school-aged children, consisting of 1.1) Communication Module, 1.2) 
Authentication Module, 1.3) Member Module, 1.4) Student Module, 1.5) Malnutrition Module, and  
1.6) Management Module; 2) In the developed information system to monitor and control the 
malnutrition of school-aged children, there are 3 types of user systems including public, 
executive, personnel or administrator; 3) The evaluation result of overall system quality shows 
the highest level; and 4) The system users accept the overall system at the highest level 
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บทน า 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) [1] ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่ง เสริมสุขภาพ 5 กลุ่ม วัย ส่ง เสริม    
การเกิดและเติบโตคุณภาพ เป้าประสงค์ 4 เด็กวัยเรียนเจริญเติบโตเต็มศักยภาพและมีทักษะสุขภาพ โดยมีตัวช้ีวัด 
ดังนี้ 1) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดี สมส่วน ฟันไม่ผุ และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉล่ียตามเกณฑ์ 2) ร้อย
ละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ ซ่ึง
เด็กวัยเรียน หมายถึง เด็กท่ีมีอายุต้ังแต่ 6 ปีจนถึง 14 ปี มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ หมายถึง การมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงค์ ท้ังด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีพึง
ประสงค์ หมายถึง การบริโภคอาหารตามค าแนะน าในธงโภชนาการท่ีเหมาะสม ท้ังปริมาณ สัดส่วน  และ        
ความหลากหลาย ดังนี้กินผักเพียงพอตามสัดส่วนท่ีแนะน า กินผลไม้เพียงพอตามสัดส่วนท่ีแนะน า กินอาหารลดหวาน มัน 
เค็ม  

ปัจจุบันปัญหาสุขภาพท่ีเกิดจากภาวะโภชนาการไม่เหมาะสม มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มเด็ก เป็นกลุ่มท่ีมีปัญหาภาวะโภชนาการท่ีหลากหลายซ้ าซ้อน ท้ังภาวะขาดสารอาหารและ
โภชนาการเกิน ในปัจจุบันได้มีสัญญาณอันตรายท่ีบ่งช้ีว่าควรเร่งให้ความส าคัญในการส่ง เสริมภาวะโภชนาการท่ี
เหมาะสมในเด็ก ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานหรือเครือข่ายเพ่ือสุขภาพหลายแห่งได้เล็งเห็นความส า คัญของการส่ง เสริม
ภาวะโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กวัยเรียน และได้เร่ิมมีการขับเคล่ือนเพ่ือส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็ก
อย่างจริงจัง ซ่ึงเป็นความพยายามในการลดปัญหาภาวะโภชนาการท่ีไม่สมดุลในเด็ก  หรือเรียกว่า ภาวะ 
ทุพโภชนาการ (Malnutrition) [2] หมายถึง ภาวะท่ีร่างกายได้รับสารอาหารท่ีไม่เหมาะสมท้ังปริมาณ และชนิด
อาหาร หรืออาจได้รับเบ่ียงเบนไปจากปกติ หรืออาจจะได้รับมากเกินความต้องการ หรือผิดสัดส่วน  เกิดจาก      
การรับประทานอาหารท่ีไม่สมดุล กลายเป็นภัยคุกคามร้ายแรง ท าให้เด็กเต้ียและผอม มีสติปัญญาด้อย เ รียนรู้ช้า  
ภูมิต้านทานโรคต่ า ติดเช้ือได้ง่าย มีภาวะอ้วน เส่ียงต่อการเกิดโรคเร้ือรังต่าง ๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
หัวใจและหลอดเลือด  

จากปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเกิดแนวความคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามและดูแลควบคุม
ภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน เพ่ือเป็นเคร่ืองมือบันทึกข้อมูลการเปล่ียนแปลงของสุขภาพและปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง
กับสุขภาพของเด็กวัยเรียน เพ่ือช่วยให้บุคลากรในโรงเรียนสามารถดูแลภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียนท่ีส าคัญ 
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คือ ช่วยเป็นระบบเตือนและเป็นข้อมูลป้อนกลับให้ผู้รับผิดชอบได้เห็นประสิทธิผลของการดูแลภาวะทุพโภชนาการ
ในเด็กวัยเรียน และใช้ประกอบในการพิจารณาวางแผนการดูแลเด็กวัยเรียนรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง  เ พ่ือลดปัญหา
ภาวะโภชนาการท่ีไม่สมดุลในเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.1 เพ่ือสังเคราะห์องค์ประกอบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามและ

ดูแลควบคุมภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน 
1.2 เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามและดูแลควบคุมภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน 
1.3 เพ่ือประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามและดูแลควบคุมภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน 
1.4 เพ่ือศึกษาการยอมรับของ ผู้ใ ช้งานระบบท่ีมีต่อระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามและดูแลควบคุม       

ภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน 
 
2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 ภาวะทุพโภชนาการ [2] หมายถึง ภาวะท่ีทารกและเด็กบริโภคอาหารและได้รับสารอาหารไม่เหมาะสมท้ัง
ปริมาณ และชนิดอาหาร ซ่ึงอาจจะได้รับน้อยเกินไปจนเกิดภาวะขาดสารอาหาร (Under Nutrition) หรือได้รับมาก
เกินความต้องการจนมีภาวะท่ีมีโภชนาการเกิน (Over Nutrition) 
 เด็กวัยเรียน [1] คือ เด็กมีท่ีอายุระหว่าง 6 ถึง 14 ปี ถือเป็นอนาคตของชาติ จึงมีความจ าเป็นต้องส่งเสริม
ให้เด็กวัยเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงและเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ การส่ง เสริมสุขภาพให้เด็กสามารถดูแล
ตนเองและมีทักษะสุขภาพ ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพร่วมกับครอบครั วและเข้าถึงบริการ
สุขภาพอย่างท่ัวถึง เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพและเจริญเติบโตเต็มศักยภาพต่อไป 
 สิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา วงศ์จตุรภัทร [3] ปราโมทย์ ลือนาม [4] กล่าวว่า แบบจ าลองการยอมรับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี (A Technology Acceptance Model หรือ TAM) ถูกน าเสนอโดย Davis เป็นทฤษฎีท่ีมี
การยอมรับในการใช้เป็นตัวช้ีวัดความส าเร็จของการใช้เทคโนโลยี ถูกปรับแต่งต่อจากทฤษฎีการกระท าตามเหตุผล 
(The Theory of Reasoned Action หรือ TRA) เพ่ือพัฒนาเป็นแบบจ าลอง เ พ่ือใ ช้อธิบายพฤติกรรมของ ผู้ใ ช้
เทคโนโลยีสารสเทศโดยการประเมินระดับการรับรู้ท่ีมีต่อระบบ ซ่ึงความสัมพันธ์ในแบบจ าลองเร่ิมจากการพิจารณา
ถึงตัวแปรภายนอก (External Variables) ต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการรับรู้ของผู้ใช้ 2 ลักษณะ คือ การรับรู้ถึง
ความมีประโยชน์ (Perceived Usefulness) และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ (Perceived Ease of Use) 
 วีรวัลย์ ศิรินาม [5] ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัง กัดเทศบาล
ต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า เด็กมีภาวะโภชนาการต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ  7.1 
ภาวะโภชนาการปกติ 81.8 และภาวะโภชนาการเกินมาตราฐาน 11.1 ปัจจัยท่ีมีผลต่อภาวะโภชนาการของเด็ก คือ 
ปัจจัยเก่ียวกับความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติในการรับประทานอาหารของครอบครัว 
 สมสิริ รุ่งอมรรัตน์ และคณะ [6] ได้ท าการวิจัยเร่ืองการน าแนวทางการส่งเสริมโภชนาการไปใช้ในเด็กก่อน
วัยเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการเกินในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาและน าแนวทางการส่ง เสริม
โภชนาการไปใช้ในเด็กก่อนวัยเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการเกินในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเปรียบเทียบพฤติกรรม      
การบริโภคอาหารและการออกก าลังกาย ผลการทดลอง พบว่า ได้แนวทางการส่งเสริมโภชนาการ รวมถึงโปรแกรม
ส่งเสริมโภชนาการส าหรับเด็กท่ีมีภาวะโภชนาการเกิน และพบว่าสาเหตุของภาวะโภชนากา รเกิน คือ การขาด
ความรู้เก่ียวกับโภชนาการส าหรับเด็กและการเล้ียงดูแบบตามใจ 

วรปภา อารีราษฎร์ และคณะ [7] ได้พัฒนาระบบสารสนเทศการประชุมวิชาการ ส าหรับคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบว่า ระบบสารสนเทศการประชุมวิชาการท่ีพัฒนาข้ึน                 
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มีองค์ประกอบด้านผู้ใช้งาน 3 ประเภท ได้แก่ ผู้ส่งบทความ ผู้พิจารณาบทความหรือผู้ประเมินอิสระ และ
ผู้ด าเนินการจัดการ และผู้ใช้ระบบยอมรับระบบโดยรวมในระดับมากท่ีสุด 

ศรีวิไล นิราราช วรปภา อารีราษฎร์ และบดินทร์ แก้วบ้านดอน [8] ได้ท างานวิจัยเ ร่ืองการพัฒนาระบบ
การจัดการสารสนเทศการศึกษาระดับหลักสูตร ผลการวิจัย พบว่า 1) องค์ประกอบระบบการจัดการสารสนเทศการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 4 โมดูล คือ 1.1) โมดูลข้อมูลหน่วยงาน 1.2)  โมดูลจัดการ
การประกันคุณภาพ 1.3) โมดูลจัดการ SAR และ 1.4) โมดูลจัดการผู้ใช้ 2) ผู้เช่ียวชาญเห็นว่าเว็บไซต์โดยรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก และ  3) การยอมรับและน าไปใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

1. เคร่ืองมือการวิจัย 
1.1 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีต่อความเหมาะสมขององค์ประกอบท่ีใช้ในการพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามและดูแลควบคุมภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน 
1.2 แบบประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามและดูแลควบคุมภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน 
1.3 แบบวัดการยอมรับระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามและดูแลควบคุมภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน 
1.4 ระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามและดูแลควบคุมภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน 
 

2. กลุ่มเป้าหมาย 
 2.1 ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อองค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามและดูแล
ควบคุมภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน จ านวน 5 คน 
 2.2 ผู้เช่ียวชาญประเมินระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามและดูแลควบคุมภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน 
จ านวน 5 คน 
 2.3 ผู้ใช้งานระบบ ประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนบ้านมะโบ่  ต าบลลานสะแก อ าเภอ 
พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 20 คน 

 
3. ตัวแปรท่ีศึกษา 

3.1 ตัวแปรต้น คือ องค์ประกอบของระบบ คู่มือ ระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามและดูแลควบคุมภาวะ     
ทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน 

3.2 ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีต่อองค์ประกอบของระบบ คุณภาพระบบ และ    
การยอมรับต่อระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามและดูแลควบคุมภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน 
 
4. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้แบ่งการด าเนินการเป็น 3 ระยะ ดังน้ี 
 ระยะท่ี 1 ศึกษาและสังเคราะห์องค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามและดูแลควบคุมภาวะ 
ทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน  

1.1  ศึกษาบริบท เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับองค์ประกอบท่ีเหมาะสมในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือติดตามและดูแลควบคุมภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน 

1.2  สังเคราะห์องค์ประกอบท่ีเหมาะสมของระบบสารสนเทศ 
1.3  น าองค์ประกอบเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน เพ่ือสอบถามความเหมาะสมของ

องค์ประกอบในการพัฒนาระบบ 
1.4  วิเคราะห์และสรุปผลการสังเคราะห์องค์ประกอบท่ีเหมาะสมของระบบสารสนเทศ 
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ระยะท่ี 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามและดูแลควบคุมภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน 
2.1 การพัฒนาระบบผู้วิจัยน าองค์ประกอบท่ีผ่านการสอบถามความเหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิ  

มาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบตามท่ีออกแบบไว้ โดยด าเนินการตามกระบวนการ SDLC 5 ข้ันตอน ดังนี้  1)   
การค้นหาระบบ (System Investigation) 2) การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 3) การออกแบบระบบ 
(System Design) 4) การน าระบบไปใช้ (System Implementation) 5) การบ ารุงดูแลรักษาและทบทวนระบบ 
(Maintenance and Review) 

2.2 น าระบบท่ีสมบูรณ์เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เพ่ือประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศ
เพ่ือติดตามและดูแลควบคุมภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน 

ระยะท่ี 3 ทดลองใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามและดูแลควบคุมภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน 
3.1 เตรียมการทดลองการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามและดูแลควบคุมภาวะทุพโภชนาการในเด็ก

วัยเรียน 
3.2 ประสานกลุ่มเป้าหมายและด าเนินการทดลองใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามและดูแลควบคุม

ภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียนท่ีพัฒนาข้ึน 
3.3 เก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ และวิเคราะห์ผล 
3.4 สรุปผลการทดลองใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามและดูแลควบคุมภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัย

เรียนและการยอมรับระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึน 
 
5. สถิติท่ีใช้ในการวิจัย  

ผู้วิจัยได้น าข้อมูลท่ีรวบรวม วิเคราะห์ สรุปผลด้วยสถิติค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยน าผลท่ีได้
เทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ [9]      
                                    ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.51 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากท่ีสุด    
    ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.51 – 4.50 หมายความว่า ระดับมาก    
    ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.51 – 3.50 หมายความว่า ระดับปานกลาง    
    ค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.51 – 2.50 หมายความว่า ระดับน้อย    
    ค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.01 – 1.50 หมายความว่า ระดับน้อยท่ีสุด 

 
ผลการวิจัย 

 

1. ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบท่ีเหมาะสมในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามและดูแลควบคุมภาวะ
ทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน 

ผู้วิจัยด าเนินการสรุปการสอบถามข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิในองค์ประกอบท่ีเหมาะสมต่อการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือติดตามและดูแลควบคุมภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน แสดงดังภาพท่ี 1 และความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีต่อองค์ประกอบท่ีเหมาะสม แสดงดังตารางท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามและดูแลควบคุมภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน 
 

 จากภาพท่ี 1 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามและดูแลควบคุมภาวะทุพโภชนาการในเด็ก  
วัยเรียน สามารถอธิบายได้ ดังนี้ 
 1.1 ด้านผู้ใช้งานระบบ ประกอบด้วยผู้ใช้งานหลัก 3 ประเภท คือ บุคคลท่ัวไป (Authors) ผู้บริหาร 
(Executives) บุคลากรหรือผู้ดูแลระบบ (Admins)  
 1) บุคลากรหรือผู้ดูแลระบบ จะเป็นผู้บันทึกและจัดการข้อมูลบุคลากร (Member Module) ผู้บริหาร 
รวมถึงก าหนดสิทธ์ิการใช้งานระบบได้ จัดการข้อมูลภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน (Management Module) 
ข้อมูลนักเรียน (Student Module) และข้อมูลภาวะทุพโภชนาการได้ 
 2) ผู้บริหาร สามารถเข้าถึงส่วนการจัดการข้อมูลภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน และข้อมูลภาวะทุพ
โภชนาการได้  
 3) บุคคลท่ัวไป สามารถดูข้อมูลภาวะทุพโภชนาการได้  
 1.2 ด้านโมดูล   
  1) Communication Module เป็นโมดูลส าหรับติดต่อส่ือสารระหว่างระบบสารสนเทศ และผู้ใช้งาน
ระบบ และน าเสนอข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้ใช้งานระบบ 
  2) Authentication Module เป็นโมดูลส าหรับการพิสูจน์ตัวตนเพ่ือเข้าใช้งานระบบ 
  3) Member Module เป็นโมดูลส าหรับจัดเก็บข้อมูลบุคลากรและผู้บริหาร ท้ังนี้ ผู้ ท่ีบันทึกข้อมูล   
ได้แก่บุคลากรหรือผู้ดูแลระบบ 
  4) Student Module เป็นโมดูลส าหรับจัดเก็บข้อมูลนักเรียน ท้ังนี้ผู้ท่ีบันทึกข้อมูล ไ ด้แก่ บุคลากร
หรือผู้ดูแลระบบ 
  5) Malnutrition Module เป็นโมดูลส าหรับจัดเก็บข้อมูลภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน ท้ังนี้ ผู้ ท่ี
บันทึกข้อมูล ได้แก่ บุคลากรหรือผู้ดูแลระบบ 
  6) Management Module เป็นโมดูลส าหรับจัดการข้อมูลภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน ดังนี้ 
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   6.1) บุคลากรหรือผู้ดูแลระบบ สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลส่วนสูง น้ าหนัก ของนักเรียนในแต่ละ
ช้ันท่ีตนรับผิดชอบได้ จัดการข้อมูลช้ันเรียนของนักเรียน สามารถส่งออกข้อมูลภาวะทุพโภชนาการเป็นไฟล์ Excel 
และ PDF ได้ ตรวจสอบข้อมูลภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนรายบุคคลและภาพรวมได้ 
   6.2) ผู้บริหาร สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลส่วนสูง น้ าหนัก ของนักเรียนได้ ตรวจสอบข้อมูลภาวะ
ทุพโภชนาการของนักเรียนรายบุคคลและภาพรวมได้  
 
ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีต่อความเหมาะสมขององค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพ่ือติดตาม
และดูแลควบคุมภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน 
 

รายการ  ̅     ระดับความเหมาะสม 

1. ความเหมาะสมด้านโรงเรียน 4.60 0.55 มากที่สุด 
2. ความเหมาะสมด้านบุคลากร 4.80 0.45 มากที่สุด 
3. ความเหมาะสมด้านนักเรียน 4.40 0.55 มาก 
4. ความเหมาะสมด้านช้ันเรียน 4.40 0.55 มาก 
5. ความเหมาะสมด้านภาวะทุพโภชนาการ 4.40 0.55 มาก 
6. ความเหมาะสมด้านการจัดเก็บเอกสาร 4.40 0.55 มาก 
7. ความเหมาะสมด้านการจัดการผู้ใช้ 4.60 0.55 มากที่สุด 
8. ความเหมาะสมด้านสิทธ์ิการใช้งาน 4.80 0.45 มากที่สุด 
9. ความเหมาะสมด้านรายงาน 4.60 0.55 มากที่สุด 
10. ความเหมาะสมด้านการส่งออกรายงาน 4.40 0.55 มาก 

เฉล่ียโดยรวม 4.54 0.50 มากที่สุด 

  
 จากตารางท่ี 1 พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบท่ีใช้ในการพัฒนาระบบโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.54, SD. = 0.50)  
 
2. ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามและดูแลควบคุมภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามและดูแลควบคุมภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน  
ตามข้ันตอนการวิจัย ซ่ึงพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยภาษา PHP, HTML5, CSS3, Java Script และใช้ฐานข้อมูล 
MySql มีผลการออกแบบและพัฒนาระบบ ดังนี้  

2.1 ผลการออกแบบ Data Flow Diagram ดังภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 แสดงผลการออกแบบ Data Flow Diagram ระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามและดูแลควบคุม            
ภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน 

 

2.2 ผลการออกแบบ ER Diagram ดังภาพท่ี 3 

 
ภาพท่ี 3 แสดงผลการออกแบบ ER Diagram ของระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามและดูแลควบคุม                   

ภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน 
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2.3 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามและดูแลควบคุมภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน 
  2.3.1 Communication Module มีหน้าระบบส าหรับแสดงให้ผู้ใช้งานด าเนินการ แสดงดังภาพท่ี 4 (ก) 
  2.3.2 Authentication Module มีหน้าระบบแสดงให้ผู้ใช้งานได้ด าเนินการพิสูจน์ตัวตน แสดงดังภาพ
ท่ี 4 (ข) 
  2.3.3 Member Module มีหน้าระบบจัดการข้อมูลบุคลากรและผู้บริหาร แสดงดังภาพท่ี 5 
  2.3.4 Student Module มีหน้าระบบจัดการข้อมูลนักเรียน แสดงดังภาพท่ี 6   
  2.3 .5 Malnutrition Module มีหน้าร ะบบจัดการ ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ของนักเรียน           
แสดงดังภาพท่ี 7 (ก) (ข) 
  2.4.6 Management Module 

1) บุคลากรหรือผู้ดูแลระบบ แสดงดังภาพท่ี 8 (ก)  
2) ผู้บริหาร แสดงดังภาพท่ี 8 (ข)  
 

  

          
(ก)                   (ข) 

 

ภาพท่ี 4 แสดงหน้าจอ Communication Module และ Authentication Module 
 

     
 

 ภาพท่ี 5 แสดงหน้าจอ Member Module         ภาพท่ี 6 แสดงหน้าจอ Student Module 

     
(ก)                                                                           (ข) 
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ภาพท่ี 7 แสดงหน้าจอ Malnutrition Module 
 

     
(ก)                                                                           (ข) 

ภาพท่ี 8 แสดงหน้าจอ Management Module 
 

3. ผลการประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามและดูแลควบคุมภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน 
 การประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามและดูแลควบคุมภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียนโดย
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงดังตารางท่ี 2  
 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพระบบ 
 

  

รายการ  ̅     ระดับความคิดเห็น 

1. ด้านประสิทธิภาพของระบบ (Function Test) 4.68 0.48 มากที่สุด 

1.1 ความครบถ้วนขององค์ประกอบ 5.00 0.00 มากที่สุด 
1.2 ความครบถ้วนในการน าเสนอข้อมูล 4.60 0.55 มากที่สุด 
1.3 ความสามารถด้านการสืบค้นข้อมูล 4.80 0.45 มากที่สุด 
1.4 ความสามารถการส่งออกข้อมูล 4.60 0.55 มากที่สุด 
1.5 ความสามารถด้านรายงาน 4.40 0.55 มาก 

2. ด้านผลลัพธ์ที่ได้ตามฟังก์ชันของระบบ (Result Test) 4.52 0.51 มากที่สุด 

2.1 ความถูกต้องของระบบในการเพ่ิมข้อมูล 4.60 0.55 มากที่สุด 
2.2 ความถูกต้องของระบบในการแก้ไขข้อมูล 4.80 0.45 มากที่สุด 
2.3 ความถูกต้องของระบบในการลบข้อมูล 4.60 0.55 มากที่สุด 
2.4 ความถูกต้องของระบบในส่งออกข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ 4.40 0.55 มาก 
2.5 ความถูกต้องตามการท างานของระบบในภาพรวม 4.20 0.45 มาก 

3. ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) 4.40 0.50 มาก 

3.1 การจัดหมวดหมู่ข้อมูล 4.40 0.55 มาก 
3.2 การเข้าถึงข้อมูล 4.40 0.55 มาก 
3.3 การค้นหาและการใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน 4.80 0.45 มากที่สุด 
3.4. การส่งออกข้อมูลและการพิมพ์รายงานภาวะทุพโภชนาการ 4.20 0.45 มาก 
3.5 ความง่ายของการใช้งานในภาพรวม 4.20 0.45 มาก 

4. ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ (Security Test) 4.47 0.52 มาก 

4.1 ความเหมาะสมในการก าหนดสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูลการใช้งาน 4.60 0.55 มากที่สุด 
4.2 ความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล 4.40 0.55 มาก 
4.3 ความเหมาะสมของระบบการรักษาความปลอดภัยโดยรวม 4.40 0.55 มาก 

เฉล่ียโดยรวม 4.52 0.50 มากที่สุด 
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 จากตารางท่ี 2 พบว่า ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อคุณภาพระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามและดูแล
ควบคุมภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.52, SD. = 0.50)  เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.68, SD. = 0.48)  ด้านผลลัพธ์ท่ีได้ตามฟังก์ชัน 
ของระบบอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.52, SD. = 0.51) ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบอยู่ในระดับมาก  
( ̅ = 4.47, SD. = 0.52) และด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.40, SD. = 0.50) 
 
4. ผลการศึกษาการยอมรับของผู้ใช้งานระบบและน าระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามและดูแลควบคุม  ภาวะทุพ
โภชนาการในเด็กวัยเรียนไปใช้งาน 
 ผู้วิจัยน าระบบไปใช้งานในวันท่ี 3 กันยายน จนถึงวันท่ี 3 ตุลาคม 2561 คณะผู้วิจัยได้สอบถามการยอมรับ
ของผู้ใช้ต่อระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามและดูแลควบคุมภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน ผลการวิเคราะห์ แสดง
ดังตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การยอมรับของผู้ใช้งานระบบ 
 

  
 จากตารางท่ี 3 พบว่า ผู้ใช้งานระบบยอมรับระบบโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  ̅ = 4.51 , SD. = 0.64) 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้งานอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.53 , SD. = 0.59)  
ด้านทัศนคติท่ีมีต่อการใช้งานอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.52, SD. = 0.69) รองลงมาคือด้านการรับรู้ถึงความง่ายใน
การใช้งานอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.48, SD. = 0.64) ตามล าดับ 
 

รายการ  ̅     ระดับความคิดเห็น 

1. การรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้งาน (Perceived Usefulness) 4.53 0.59 มากที่สุด 

1.1 ระบบสารสนเทศมีข้อมูลเก่ียวกับภาวะทุพโภชนาการครบถ้วน 4.50 0.61 มาก 
1.2 ระบบสามารถเช่ือมโยงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.45 0.51 มาก 
1.3 ระบบสารสนเทศมีฟังก์ชันการท างานครบถ้วน 4.55 0.69 มากที่สุด 
1.4 ระบบสารสนเทศประมวลผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 4.70 0.57 มากที่สุด 
1.5 ระบบสารสนเทศมีการรักษาความปลอดภัย 4.45 0.60 มาก 

2. การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) 4.48 0.64 มาก 

2.1 มีคู่มือส าหรับแนะน าการใช้งาน 4.55 0.83 มากที่สุด 
2.2 ขั้นตอนการใช้งานมีความยืดหยุ่น ไม่ซับซ้อน 4.35 0.67 มาก 
2.3 ระบบสารสนเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  4.25 0.44 มาก 
2.4 ระบบสารสนเทศใช้การอธิบายด้วยภาพ ตัวอักษร การจัดวางองค์ประกอบ

เหมาะสมท าให้เข้าใจง่าย 
4.50 0.69 มาก 

2.5 สามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ทุกที่ ทุกเวลา และใช้งานระบบผ่านเว็บ
บราวเซอร์ได้จากหลายๆ อุปกรณ์ทุกแพลตฟอร์ม 

4.75 0.44 มากที่สุด 

3. ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน (Attitude toward Using) 4.52 0.69 มากที่สุด 

3.1 ผู้ใช้งานมีความพอใจในระบบในภาพรวม 4.55 0.69 มากที่สุด 
3.2 ผู้ใช้งานพอใจขั้นตอนการใช้ระบบ 4.60 0.60 มากที่สุด 
3.3 ผู้ใช้งานพอใจต่อความเสถียรของระบบ 4.45 0.83 มาก 
3.4 ผู้ใช้งานพอใจต่อคู่มือส าหรับแนะน าการใช้งานระบบ 4.55 0.83 มากที่สุด 
3.5 ผู้ใช้งานพอใจต่อการรักษาความปลอดภัยของระบบ 4.45 0.51 มาก 

เฉล่ียโดยรวม 4.51 0.64 มากที่สุด 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 

ระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามและดูแลควบคุมภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียนท่ีพัฒนาข้ึน  ผู้วิจัยไ ด้
ด าเนินการศึกษาองค์ประกอบในการพัฒนาระบบ ประกอบด้วยโมดูล 6 โมดูล ไ ด้แก่ 1) Communication 
Module 2) Authentication Module 3) Member Module 4) Student Module 5) Malnutrition Module  
6) Management Module ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึน มีระบบด้านผู้ใ ช้งาน 3 ประเภท ได้แก่ บุคคลท่ัวไป 
ผู้บริหาร บุคลากรหรือผู้ดูแล จากนั้นด าเนินการประเมินคุณภาพของระบบ พบว่า ความคิดเห็นของ ผู้เ ช่ียวชาญท่ีมี
ต่อคุณภาพระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามและดูแลควบคุมภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด และผู้วิจัยได้สอบถามการยอมรับระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามและดูแลควบคุมภาวะทุพโภชนาการในเด็ก     
วัยเรียน พบว่า ผู้ใช้งานระบบยอมรับระบบโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เหตุท่ีเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้วิจัยไ ด้
ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการดูแลควบคุมภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน โดยวิเคราะห์ข้อเด่น ข้อด้อย และศึกษา
ความต้องการของผู้ใช้งานระบบ โดยเน้นความเป็นมิตรกับผู้ใ ช้ เน้นความถูกต้อง  ความสมบูรณ์ของข้อมูล        
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ สอดคล้องกับ งานวิจัยของวรปภา อารีราษฎร์ และคณะ  [7] ไ ด้พัฒนาระบบ
สารสนเทศการประชุมวิชาการ และสอบถามการยอมรับระบบสารสนเทศการประชุมวิชาการจากผู้ใ ช้ระบบ โดย    
การพัฒนาระบบ คณะผู้วิจัยได้ร่วมกันออกแบบ โดยวิเคราะห์จุดเด่น และจุดด้อยของระบบสารสนเทศการประชุม
วิชาการอ่ืนๆ และศึกษาความต้องการของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ยังได้มุ่ง เน้นพัฒนาระบบให้เป็นมิตรกับผู้ใ ช้ เน้น  
ความถูกต้อง ครบถ้วน และความสมบูรณ์ของระบบสารสนเทศ ตลอดจนความเช่ือมั่นในความปลอดภัยของระบบ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

งานวิจัยนี้ได้ระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามและดูแลควบคุมภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียนท่ีเน้น     
ความเป็นมิตรกับผู้ใช้ เน้นความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูล และความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ดังนั้นถ้า
จะน าผลการวิจัยนี้ไปใช้งาน ควรมีการจัดท าคู่มือส่วนผู้ใช้งานให้ชัดเจน ควรอบรมหรือแนะน าผู้ใ ช้แต่ละส่วนให้
เข้าใจวิธีการจัดการข้อมูลในแต่ละโมดูลอย่างชัดเจน  

งานวิจัยคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาเก่ียวกับภาวะทุพโภชนาการในช่วง วัยอ่ืน  รวมถึง ศึกษาปัจจัยหรือ
ผลกระทบท่ีมีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการในแต่ละช่วงวัย เช่น พฤติกรรมการบริโภค ทันตสุขภาพ ฯลฯ  
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