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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ดอกและไม้ประดับ  

ในเขตพื้นท่ีอ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการพัฒนาระบบสารสนเทศสามารถแสดงข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกและไม้
ประดับ แผนที่ รายละเอียดแต่ละภูมิภาค นอกจากนี้ ระบบสารสนเทศสามารถประมวลผลข้อมูลผลผลิต ยอดขาย 
และก าไร ขาดทุน ส าหรับการวางแผนปลูกพันธุ์ไม้ดอกและไม้ประดับของผู้ใช้งานและน าเทคโนโลยีออกเม็นเต็ด
เรียลลิตี้มาใช้งาน (AR) กับรายละเอียดเนื้อหาและการจัดกลุ่มพันธุ์ไม้ดอกและไม้ประดับ โดยใช้ร่วมกับแอพพลิเคช่ัน
ช่ือว่า Layar บนระบบปฏิบัติการมือถือทั้งไอโอเอสและเอ็นดรอย สามารถดูข้อมูลได้จากทั้งบนหนังสือและเว็บไซต์ 
โดยคณะผู้วิจัยได้ค านวณหาค่าดัชนีความตรงของแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญต่อแบบประเมิน  
ความพึงพอใจ เท่ากับ 0.96 น าไปใช้กับจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ประเมินความต้องการใช้งานก่อนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศจ านวน 350 คน และประเมินความพึงพอใจหลังจากพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกและไม้
ประดับเสร็จสิ้น โดยทดลองใช้งานจ านวน 43 คน แบ่งผู้ใช้งานเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานทั่วไป 
เมื่อผู้ใช้งานท่ัวไปเข้าสู่ระบบ ได้สารสนเทศแสดงข้อมูลประวัติผู้ใช้งาน ข้อมูลเกษตรกร ข้อมูลครัวเรือน ข้อมูลพื้นที่ 
รวมไปถึงกิจกรรมทางการเกษตร และข้อมูล การจัดโครงการ เพื่อดูข้อมูลการปลูกดอกไม้ โดยสถิติที่ใช้ใน  
การวิเคราะห์แบบ t-test  

จากข้อมูลระบบสารสนเทศที่กล่าวมาข้างต้น คณะวิจัยได้ประเมินความต้องการใช้งานก่อนพัฒนาระบบ
สารสนเทศพันธุ์ไม้ดอกและไม้ประดับ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.7 และเพศชายร้อยละ 
33.3 มีอายุระหว่าง 46-60 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42 ความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศข้อมูลพันธุ์ไม้ดอก
และไม้ประดับทุกด้าน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x =3.7) และหลังจากพัฒนาเสร็จได้น าระบบ
สารสนเทศข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกและไม้ประดับมาทดลองใช้งานกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 43 คน ทั้งนี้ ประเมิน  
ความความพึงพอใจต่อการใช้งาน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 51.2 และเพศชาย ร้อยละ 48.8 มีอายุ
ระหว่าง 18-30 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60.5  มีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศข้อมูลพันธุ์ไม้ดอก
และไม้ประดับทุกด้าน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( x =4.2) 
 

ค าส าคัญ: ระบบสารสนเทศ, พันธุ์ไม้ดอกและไม้ประดับ, แผนที,่ ออกเม็นเตด็เรยีลลิตี ้
 
 

ABSTRACT 
 

This research objective is designed and development information system flowering and 
ornamental plants data for Sungnoen District at Nakhonratchasima. Moreover. The information 
system can be present ornamental plants data, map and are detail region. The system can be 
process of production data, income, profit and loss data for planning plants are ornamental 
flowers of users and using Augmented reality (AR) of work with detail content and grouping are 
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ornamental plants data. The application for AR called Layar can be using on smartphone 
operating system including of IOS and Android. The user can have seen it from book and website. 
We have found index of assessment from expert for assessment requirement for users form 
assessment attitude equal to 0.96. Moreover, we have used of the population was before 
assessment to developed information system flower and ornamental of total 350 of people and 
after people assessment to developed information system flower and ornamental has already try 
to use of example total 43 people. The user is separate two level including of admin and user 
general. Then, user general are login system information show history data, agricultural data, 
household’s data, area data, agricultural activities and project management data to plant flowers 
and the statistical method was analyzed of t-test. 
 Therefore, the information system above. We have assessment before to developed 
information system flower and ornamental. The result is show major female of 66.7 percent and 
male of 33.3 percent are age between much of 46-60 years old, 42 percent. The requirement is 
using information system flower and ornamental plants data all topic average more equal ( x

=3.7). The assessment of people after to developed information system flower and ornamental 
has already try to use of example total 43 people. The attitude assessment of user is result show 
major female of 51.2 percent and male of 48.8 percent are age between much of 18-30 years 
old, 60.5 percent. The attitude is using information system flower and ornamental plants data all 
topic average more equal ( x =4.2). 
Keywords: Information System, The flowering and ornamental plants, Map, Augmented reality 
(AR) 
  

บทน า 
เขตพื้นที่อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ประชากรได้ท าการอาศัยและใช้พื้นที่ใน  

การท าเกษตรกรรมหรือปลูกพืชไร่ รวมไปถึงการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เทศบาลต าบลสูงเนินมีจ านวนประชากร
ทั้งสิ้น 78,018 คน  เป็นชาย 38,099 คน หญิง 39,919 คน จ านวน 23,833 ครัวเรือนความหนาแน่นของประชากร 
820.68 คนต่อ 1 ตารางกิโลเมตร ในเขตพื้นท่ีอ าเภอสูงเนิน มีพ้ืนท่ีทั้งหมด 768.50 ตารางกิโลเมตร 480,312.50 ไร่ 
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มตามล าตะคองและที่ราบสูงภูเขา ประกอบด้วย 11 ต าบล 125 หมู่บ้าน โดยทั่วไป
ประชากรในเขตพื้นที่อ าเภอสูงเนินได้เล็งเห็นความส าคัญเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันของจังหวัดนครราชสีมา
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและพันธุ์ไม้นานาชนิด บางส่วนได้สูญหายไปกับการปลูกสร้างสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิด
ขึ้นมาและพันธ์ุไม้ที่มีอยู่ในปัจจุบันบางชนิดไม่ได้เป็นท่ีรู้จักกับบุคคลบางกลุ่มที่ให้ความสนใจ ซึ่งข้อมูลที่ได้มาบางสิ่ง
อาจผิดพลาดได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ค้นคว้าและศึกษาหาแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหา เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้
เล็งเห็นความส าคัญเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ดอกและไม้ประดับในประเทศไทย  
 ดังนั้น จึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศในครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลหรือสามารถน า
ข้อมูลไปประยุกต์ใช้งานได้ รวมทั้งเพื่อดูรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับไม้ดอกและไม้ประดับ การจัดกลุ่มข้อมูลพันธุ์ไม้ 
แสดงข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ ให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาดูข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้  
 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศพันธุ์ไม้ดอกและไม้ประดับเขตพื้นที่อ าเภอสูงเนินจังหวัด
นครราชสีมา 
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2. สมมติฐานในการวิจัย 

2.1 ระบบสารสนเทศพันธุ์ ไม้ดอกและไม้ประดับเขตพื้นที่อ าเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา 
มีความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานระบบในระดับดีขึ้นไป 

2.2 การประเมินความพึงพอใจส าหรับผู้ใช้งานมีจ านวนผู้เข้าร่วมและประเมินการใช้งานอย่างน้อยร้อยละ 7 

ของจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

วันเพ็ญ ภูติจันทร์ [1] ได้ท าการวิจัย เกี่ยวกับการศึกษาอนุกรมวิทยาธานของพันธุ์ไม้ประเภทมีเนื้อไม้ 
บริเวณสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวว่า จากการศึกษาอนุกรมวิธานของพันธุ์ไม้ประเภทที่มีเนื้อไม้ในบริเวณ
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างเดือน กันยายน พ.ศ. 2544 ถึงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2545 ส ารวจและเก็บ
ตัวอย่างพรรณไม้ได้ทั้งสิ้น จ านวน 102 หมายเลข น ามาศึกษาและตรวจหาชื่อวิทยาศาสตร์จ าแนกออกเป็น 85 ชนิด 
จัดอยู่ใน 70 สกุล 31 วงศ์ วงศ์ที่พบมากที่สุดคือวงศ์ Caesalpiniaceae จ านวน 12 ชนิด 8 สกุล วงศ์ที่พบมากที่สุด
อันดับสองคือ วงศ์ Apocynaceae จ านวน 6 ชนิด ในการศึกษาครั้งนี้ได้จัดท าค าบรรยายลักษณะของพรรณไม้แต่
ละวงศ์ และแต่ละชนิด รูปวิธานจ าแนกชนิด ข้อมูลทางนิเวศวิทยา ช่ือพื้นเมือง และการใช้ประโยชน์พร้อมทั้ง
ภาพประกอบ ตัวอย่างพรรณไม้แห้งเก็บรักษาไว้พิพิธภัณฑ์พืช โดยใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนระบบคลาวด์ใน  
การรวบรวมและเก็บข้อมูล อีกทั้งสามารถค านวณความคุ้มค่าจากการลงทุนและผลก าไรที่คาดว่าจะได้รับ ดังนั้น 
โปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นช่วยให้สามารถวิเคราะห์หาความคุ้มค่าทางการเกษตร ซึ่งจะมีการค านวณปัจจัยที่มีผล
ต่อต้นทุน และผลก าไร/ขาดทุน เช่น ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเตรียมท าการเกษตร ค่ าดูแลต่าง ๆ อีกทั้งยังสามารถ
บอกพันธุ์พืชที่เหมาะสมในการเพาะปลูกส าหรับภาคนั้น ๆ พร้อมบอกช่วงเวลาที่เหมาะสมอีกด้วย ซึ่งจะท าให้ผู้ใช้
สามารถเปรียบเทียบต้นทุนและผลก าไรก่อนท าการเพาะจริงได้  

พนิดา ตันศิริ [2] ได้เขียนบทความเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในอนาคต โดยประเมินผลกระทบ
จากการใช้อินเทอร์เน็ต ต่อสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของชีวิตมนุษย์ในอนาคตปี 2020 พบว่า มีผู้เห็นด้วยว่าใน
ปี 2020 โลกเสมือนจริงจะเป็นรูปแบบเครือข่ายสังคมที่ได้รับความนิยม ร้อยละ 56 และจากผลการวิจัย 
ทั้ง 2 บริบท แสดงให้เห็นถึงการน าเทคโนโลยีเสมือนจริงไปใช้ในอนาคตผ่านอินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์มือถือจะเป็น
เครื่องมือส าคัญที่ท าให้นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการสามารถใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงสร้างระบบประยุกต์ใน  
การให้บริการลูกค้า การแนะน าสินค้าและการทดลองใช้สินค้า การโฆษณาแบบเสมือนจริง ที่ท าให้ธุรกิจเป็นที่รู้ จัก 
โดยไม่ต้องลงทุนมากนักเพียงแต่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่พร้อมใช้ในการสร้างโลก
เสมือนจริงระหว่างกัน 
 นอกจากน้ี เทคโนโลยีเสมือนจริงยังมีแนวโน้มที่จะพัฒนามากข้ึนควบคู่ไปกับเทคโนโลยี 4G หรือเทคโนโลยี
เจนเนอเรช่ันที่ 4 (4th Generation) ซึ่งความรวดเร็วของเทคโนโลยีระบบ 4G (4th Generation)  ที่เป็นระบบ
เครือข่ายไร้สายความเร็วสูงพิเศษสามารถส่งผ่านข้อมูลในความเร็วที่ประมาณ 20 – 40 เมกะไบต์ต่อวินาที ท าให้
ผู้บริโภคสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรูปแบบพิเศษที่เรียกว่า AR (Augmented Reality) รวมถึงข้อมูลในรูปธรรมดา 
อื่น ๆ ข้อมูลภาพ ภาพยนตร์ การประชุมหรือสัมมนาที่ต้องมีการโต้ตอบแบบทันทีทันใดได้อย่างสะดวก เพราะ
เทคโนโลยี 4G คือระบบการติดต่อ สื่อสารที่สามารถใช้งานได้โดยไม่จ ากัดพื้นที่ จากคุณสมบัติเด่น ๆ ของระบบ 4G 
ที่กล่าวมา นักการตลาดและองค์กรธุรกิจสามารถน าเทคโนโลยีระบบ 4G และ AR มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสารท าการตลาดและบริหารด าเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ส าหรับองค์กรธุรกิจและผู้บริโภค [3],[4]. 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี ้

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ เป็นการศึกษาและเก็บข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกและไม้ประดับ โดยครอบคลุม
เฉพาะพื้นท่ีเขตอ าเภอสูงเนินของประเทศไทย โดยมีปัจจยัหลักท่ีเปน็ข้อมูลไมด้อกและไมป้ระดับ 6 ปัจจัย คือ ข้อมูล
ไม้ดอกและไม้ประดับ เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) เนื้อท่ีปลูกใหม่ (ไร่) ผลผลติเฉลี่ยต่อไร่ (กิโลกรัม) ราคาที่ขายได้ เกษตรกรที่
ปลูก ซึ่งไมร่วมถึงปัจจัยภายนอก เช่น สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมอืง เพราะไมส่ามารถทราบเหตุการณล์่วงหน้าได้ 
จึงไม่ได้น ามาศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนและกระบวนการด าเนินการ 
 
2. เคร่ืองมือการวิจัย 

2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ให้ประชากรในเขตพื้นที่อ าเภอสูงเนิน อ่านแล้วตอบ
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน  
ความพึงพอใจต่อการใช้งานพันธุ์ไม้ดอกและไม้ประดับ [5], [6], [7] และ [8]. ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี ้

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได้
ต่อเดือน 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศพันธุ์ไมด้อกและไม้ประดับ โดยมีลักษณะค าถามแบบ
มาตรส่วนประเมินคา่ มี 5 ระดับ  

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลด้านการแสดงความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
            2.2 การตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือการหาความตรงของเนื้อหา (Content validity) ของ
แบบสอบถาม โดยมผีู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถพร้อมความเช่ียวชาญด้านการสรา้งแบบ
ประเมินความพึงพอใจ จ านวน 3 ท่าน พิจารณาความตรงของเนื้อหา (Content validity) และความเหมาะสมของ
ภาษาที่ใช้ จากน้ันผู้วิจัยน ามาค านวณหาค่าดัชนีความตรงของแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อแบบ
ประเมินความพึงพอใจ เท่ากับ 0.96 
 2.3 เครื่องมือในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้แก่ ภาษาพีเอชพี ฐานข้อมูล MySQL 
Adobe Photoshop, AR (Augmented Reality), Camtasia Studio 
 
 
 
 

ข้อมูล 

- ข้อมูลไม้ดอกและไม้ประดับ 

- เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) 

- เนื้อที่ปลูกใหม ่(ไร่) 

- ราคาที่ขายได้ (บาท) 

- ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กิโลกรัม) 

- เกษตรกรที่ปลูก (ครัวเรือน) 

กระบวนการ 

- จัดกลุ่มขอ้มูล 

- เรียงล าดับ 

- การค านวณข้อมูล 

ผลลัพธ์ 

- ระบบแสดงข้อมูลไม้ดอกและไม้
ประดับ 

- สารสนเทศไม้ดอกและ 
ไม้ประดับในเขตอ าเภอสูงเนิน 

-  น าระบบไปประเมินกับผู้ใช้งาน 
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3. กลุ่มเป้าหมาย 
3.1 ประชากร คือ เขตพื้นท่ีอ าเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 8,885 ราย 
3.2 กลุ่มตัวอย่าง การเลือกกลุม่ตวัอย่างครั้งน้ี เป็นประชากรในเขตพื้นที่อ าเภอสูงเนินจ านวน 14 หมูบ่้าน 

และโรงเรียนในสังกัดระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ใช้วิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ค านวณขนาดของกลุม่ตัวอย่างโดยการใช้สูตร (Yamane,1973) เมื่อก าหนดให้ 
 

   N = ขนาดประชากร 
                                  e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
   n = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
แทนค่าในสูตร 

𝑛 =
𝑁

1+𝑁𝑒
2                         (1) 

                                                  𝑛 =
2800

1+2800(0.0025)
                 

    (2) 
                         𝑛 = 350                                                                    (3) 

 
 ดังนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ต้องไม่น้อยกว่า 280 ราย จึงเลือกก าหนดใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 350 กลุ่ม
ตัวอย่าง จากกลุ่มตัวอย่างข้างต้น เป็นการสอบถามข้อมูลความต้องการใช้งานเพื่อน ามาวิเคราะห์ความต้องการก่อน
การพัฒนาระบบสารสนเทศพันธุไ์ม้ดอกและไม้ประดับ เขตพื้นท่ีอ าเภอสูงเนิน และเลือกกลุ่มตัวอยา่งที่ต้อง 
การทดลองใช้งานระบบสารสนเทศพันธุ์ไม้ดอกและไม้ประดับ จ านวน 43 คน เพื่อตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการใช้งานระบบสารสนเทศพันธุ์ไม้ดอกและไม้ประดับ เขตพ้ืนท่ีอ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบบสอบถามนี้เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งผู้วิจัยน าค่าเฉลีย่ที่ไดเ้ทียบกับค่าน้ าหนักของคะแนนและแปลผล ดังนี้ 

 ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายความว่า ผูต้อบมีระดับความต้องการใช้งานมากท่ีสุด 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายความว่า ผูต้อบมีระดับความต้องการใช้งานมาก 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายความว่า ผูต้อบมีระดับความต้องการใช้งานปานกลาง 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายความว่า ผูต้อบมีระดับความต้องการใช้งานน้อย 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายความว่า ผูต้อบมีระดับความต้องการใช้งานน้อยที่สุด และ  
  ส่วนท่ี 3 ข้อมูลด้านการแสดงความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ใช้สถิติพรรณนา 

 

ผลการวิจัย 
1. ผลการประเมินก่อนการพัฒนาระบบสารสนเทศพันธุ์ไม้ดอกและไม้ประดับ 
           คณะผู้วิจัยได้ค านวณหาค่าดัชนีความตรงของแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อการประเมิน
ความพึงพอใจ เท่ากับ 0.96 จากการประเมินระบบก่อนการพัฒนาระบบสารสนเทศพันธุ์ไม้ดอกและไม้ประดับ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 350 คน ประชากรในเขตพื้นที่อ าเภอสูงเนิน จ านวน 14 ต าบล และสถิติที่ ใช้ใน 
การวิเคราะห์แบบ t-test ซึ่งผลการวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.7 และเพศชายร้อยละ 33 .3  
มีอายุระหว่าง 46-60 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42 ความต้องการใช้งานก่อนพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลพันธุ์ไม้
ดอกและไม้ประดับทุกด้าน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x  =3.7) 



 วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม    
     ปีท่ี 5 ฉบับ พิเศษ (สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการ)        คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    
 

200 
 

 

 

2. ผลการพัฒนาระบบ 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกและไม้ประดับเขตพื้นที่อ าเภอสูงเนิน  

ตามขั้นตอนการวิจัยในระยะที่ 1 โดยน าข้อมูลจากการศึกษาและวิเคราะห์ มาจัดท าระบบสารสนเทศข้อมูลพันธุ์ 
ไม้ดอกและไม้ประดับและเครื่องมือของกิจกรรม แสดงดังภาพที่ 2 และในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้น าเทคโนโลยี 
ของการออกแบบและน าเสนอสารสนเทศข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกและไม้ประดับด้วยเทคโนโลยี AR (Augmented 
Reality) ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบผ่านเว็บเบราเซอร์ โดยท าการเปิดเว็บไซต์ตามที่ผู้พัฒนาได้จัดท า ได้แก่ Url 
http://computer.nrru.ac.th/flower/showindex.php การด าเนินงานได้ออกแบบส่วนประกอบ ดังนี้ 

2.1 เมนูส าหรับการใช้งาน ประเภทผู้ใช้งานทั่วไป ประกอบไปด้วย หน้าหลัก ข้อมูลพันธุ์ไม้ ค้นหา แผนที่ 
แบบประเมิน โดยแสดงหน้าจอรายละเอียด และการประมวลผลระบบสารสนเทศข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกและไม้ประดับ 
สามารถใช้โปรแกรมสร้างภาพ ได้แก่ Adobe Photoshop เพื่อสร้างรูปภาพและเครื่องหมาย ตัวอย่างการออกแบบ
ของสัญลักษณ์หรือรูปภาพเป็นการใช้งานแบบหนังสือเสมือนจริง 

2.2 การออกแบบวัตถุสามมิติ เป็นการออกแบบเพื่อน ามาใช้งานกับแอพพลิเคช่ันบนโทรศัพท์มือถือหรือ
สมาร์ทโฟน ซึ่งมีขั้นตอนการท างาน ดังนี้ 
  2.2.1 เก็บรวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกและไม้ประดับจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ได้แก่ 
การสัมภาษณ์จากผู้มีประสบการณ์และการค้นคว้าเพิ่มเติมจากห้องสมุดหรืออินเทอร์เน็ต  
  2.2.2 พัฒนาต้นแบบของหนังสือเสมือนจริง โดยวิธีการออกแบบเนื้อหาและข้อมูลที่ผู้ใช้งาน
ต้องการเรียนรู้ จ านวนทั้งหมด 28 หน้า ทั้งนี้ รายละเอียดของหนังสือ ประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ และ
เสียง  
  2.2.3 ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคช่ันที่ใช้งาน ได้แก่ Layar ทั้ง 2 ระบบคือ 
ระบบปฏิบัติการเอ็นดรอยและไอโอเอส                        โดยสามารถดาวน์โหลดข้ อมูล AR มาเก็บไว้ที่ 
สมาร์ทโฟนหรือแท็ปเล็ตได้ ผลลัพธ์ผ่านหน้าจอในรูปแบบโมเดลสามมิติ 
  2.2.4 มาร์กอัพ จะถูกสร้างโดยโปรแกรม Layar เป็นสัญลักษณ์ ในการเปรียบเทียบข้อมูล
ประมวลผลจากภาพในหนังสือท่ีดาวน์โหลดมา และเรียกใช้การค้นหาข้อมูลที่ตรงกันในฐานข้อมูล 
  2.2.5 ผลลัพธ์ที่ได้จากหนังสือเสมือนจริง สามารถแสดงตัวอย่างได้ดังภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างการออกแบบเนือ้หาโดยใช้ไฟลร์ูปภาพน าเสนอในรูปแบบของไฟล์วีดโีอ 
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3. ผลการทดลองใช้ระบบสารสนเทศพันธุ์ไม้ดอกและไม้ประดับ 
 คณะผู้วิจัยได้น าแบบประเมินความพึงพอใจไปทดลองใช้ระบบสารสนเทศพันธุ์ไม้ดอกและไม้ประดับ  
กับกลุ่มผู้ใช้งานในเขตพื้นท่ีอ าเภอสูงเนิน จ านวน 43 ราย โดยสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ
พันธุ์ไม้ดอกและไม้ประดับ เขตพื้นที่อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จากนั้น น าผลการทดลองมาวิเคราะห์ด้วย
ค่าสถิติพื้นฐาน แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการสอบถามความพึงพอใจกลุ่มผู้ใช้งานท่ีมีต่อการใช้งานระบบ 

ความพึงพอใจต่อการใช้งาน  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. การจัดการผู้ใช้งาน 4.10 0.10 มาก 
2. การจัดการข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกและไมป้ระดับ 4.10 0.10 มาก 
3. การจัดการข้อมูลเกษตรกร 4.10 0.10 มาก 
4. การจัดการข้อมูลการปลูกดอกไม ้ 4.10 0.10 มาก 
5. การจัดการข้อมูลผลผลิต 4.10 0.10 มาก 
6. รายละเอียดเนื้อหา 4.30 0.20 มาก 
7. ด้านการออกแบบและการน าไปใช้ประโยชน์ 4.30 0.20 มาก 
8. ด้านความสามารถในการประมวลผล 4.30 0.20 มาก 

โดยรวม 4.20 0.10 มาก 
 

จากตารางที่ 1 ผลการสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้ระบบต่อการใช้งานระบบ พบว่า ทั้ง 8 รายการ ผู้ใช้งาน
ระบบมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ( x =4.20, S.D = 0.10) หมายถึงผู้ตอบมรีะดับความต้องการใช้งานมาก 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. แบบประเมินก่อนการพัฒนาระบบไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 350 คน ประชากรในเขตพื้นที่อ าเภอ

สูงเนิน จ านวน 14 ต าบล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์แบบ t-test ซึ่งผลการวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ร้อยละ 66.7 และเพศชายร้อยละ 33.3 มีอายุระหว่าง 46-60 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42 ความต้องการใช้งาน
ก่อนพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกและไม้ประดับทุกด้าน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
( x  =3.7) 

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศพันธุ์ไม้ดอกและไม้ประดับ เขตพื้นที่อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3. ส่วน คือ 1) ข้อมูล 2) กระบวนการ และ 3) ผลลัพธ์ ความคิดเห็นของผู้ใช้ระบบท่ีมีต่อ
ความเหมาะสมของระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.2) ทั้งนี้ เนื่องจากระบบมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ 
การพัฒนาระบบ ดังนี้ การจัดการผู้ใช้งาน การจัดการข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกและไม้ประดับ การจัดการข้อมูลเกษตรกร
การจัดการข้อมูลการปลูกดอกไม้การจัดการข้อมูลผลผลิต รายละเอียดเนื้อหา ด้านการออกแบบและการน าไปใช้
ประโยชน์ ด้านการออกแบบและการน าไปใช้ประโยชน์ด้านความสามารถในการประมวลผล โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 43 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 51.2 และเพศชาย ร้อยละ 48.8 มีอายุระหว่าง 18-30 ปี 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60.5 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 31-45 ปี ร้อยละ 20.9 ระดับการศึกษาที่จบระดับ
ปริญญาตรีมากที่สุด ร้อยละ 76.7 รองลงมา คือระดับปริญญาโท ร้อยละ 16.3 ด้านอาชีพกลุ่มตัวอย่าง นักเรียน/
นักศึกษา มากที่สุด ร้อยละ 60.5 รองลงมา คือ รับราชการ ร้อยละ 25.6 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่า 10,000 
บาท มากท่ีสุด ร้อยละ 44.2.จึงส่งผลให้ความพึงพอใจต่อการใช้งานของระบบอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พนิดา ตันศิริ [2] ได้เขียนบทความเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในอนาคต โดยประเมินผลกระทบจาก
การใช้อินเทอร์เน็ต ต่อสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของชีวิตมนุษย์ในอนาคตปี 2020 พบว่า  มีผู้เห็นด้วยว่าในปี 
2020 โลกเสมือนจริงจะเป็นรูปแบบเครือข่ายสังคมที่ได้รับความนิยม ร้อยละ 56 และจากผลการวิจัยทั้ง 2 บริบท 
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แสดงให้เห็นถึงการน าเทคโนโลยีเสมือนจริงไปใช้ในอนาคตผ่านอินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์มือถือ จะเป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่ท าให้ผู้ประกอบการสามารถใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงสร้างระบบประยุกต์ในการให้บริการแนะน าสินค้าและ
การทดลองใช้สินค้า การโฆษณาแบบเสมือนจริง ที่ท าให้ธุรกิจเป็นท่ีรู้จัก โดยไม่ต้องลงทุนมากนักเพียงแต่ผู้ให้บริการ
และผู้รับบริการต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือพร้อมใช้ในการสร้างโลกเสมือนจริงระหว่างกัน [1],[2]. 
 

ข้อเสนอแนะ 
งานวิจัยนี้ด าเนินงานโดยมีความร่วมมือจากชุมชน ดังนั้น ในการน าผลการวิจัยไปใช้งานจ าเป็นต้องศึกษา

บริบทของชุมชน รวมทั้งความต้องการของชุมชนในการท าวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาขอบเขตของงานที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เพื่อน ามาจัดท าแผนการพัฒนาการเรียนรู้ต่อไป 
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