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บทคัดย่อ 

  
ล าไยเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส  าคัญของประเทศไทยปลูกมากในภาคเหนือของประเทศ  

ปัญหาของการปลูกล าไยสืบเนื่องมาจากผลผลิตในฤดูที่ไม่สามารถควบคุมปริมาณการออกผล
และคณุภาพผลผลิตไม่ไดคุ้ณภาพตามตลาดตอ้งการส่งผลใหร้าคาผลผลิตตกต ่า  จึงควรปรบัปรุง
ดา้นกระบวนการและการจดัการโดยการใหค้วามรูแ้ก่เกษตรกรในการผลิตล าไยคณุภาพการวิจัย
ครัง้นีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อพัฒนาตัวแบบผูเ้ชี่ยวชาญการจัดการความรูก้ารผลิตล าไยคุณภาพ  โดย
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เก่ียวกับการผลิตล าไยคุณภาพ  ขั้นที่สองสกัดองค์ความรูด้้วยค าส าคัญ  ขั้นตอนที่สามพัฒนา
ฐานความรูภ้ววิทยาและระบบบริการความรู ้ขัน้ตอนสุดทา้ยทดสอบประสิทธิภาพระบบบริการ
ความรูแ้ละการยอมรบัเทคโนโลยี ผลลพัธ์ที่ไดจ้ากการท าวิจัยคือระบบภววิทยาองคค์วามรูด้า้น
เทคโนโลยีการผลิตล าไยคณุภาพถกูพฒันาขึน้โดยฐานความรูภ้ววิทยาจากแหล่งขอ้มลูที่น่าเชื่อถือ 
การทดสอบการคน้คืนของระบบบริการความรูก้ารผลิตล าไยคณุภาพออนไลนม์ีความแม่นย าเฉลี่ย 
90.41 % ความครบถว้นเฉลี่ย 69.50 % ประสิทธิภาพโดยรวมเฉลี่ย 78.55 % ทดสอบการยอมรบั
เทคโนโลยีกับกลุ่มตัวอย่างในภาคเหนือตอนบนผลลทัธ์ที่ไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าผูใ้ชม้ีความพึงพอใจ
ดา้นปัจจัยความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบที่ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 
4.24 จากคะแนนเต็ม 5 นอกจากนีปั้จจยัความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบ 
มีอิทธิพลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชท้ี่ระดบันยัส าคญั 0.05 (Sig < 0.001) 
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ABSTRACT 

  
Longan can be classified as one of the significant economic crops of 

Thailand. It is, mostly, grown in the north of the country. Research found that two 
problems may cause the market price fluctuates and tends to be decreasingly. Firstly, 
the number of productions cannot control. Another one which is the quality of longan 
product could not be satisfied for the customer. To improve the process of growing 
longan, knowledge on how to grow the quality longan should be transferred to farmers 
and related agriculture fields.  The purpose of this research is to develop an ontology-
based system on production technology knowledge of quality longan. There are four 
steps of this research. The first step, information and knowledge on production 
technology of quality longan are collected. Then the extraction based on keyword is 
processed, followed by developing an ontology knowledge base and knowledge service 
system. Finally, the testing procedures are employed in the effectiveness of knowledge 
service system and the acceptance of being used in the community. Result shows that 
an ontology-based system on production technology knowledge of quality longan is 
implemented completely. Knowledge of the system is extracted from the explicit 
research publication and reliable repository. Testing of information retrieval from the 
ontology using semantic searching showed average Precision of 90.41% information 
retrieved, with average  Recall 69.50% and average F-measure of 78.55%. 

 



 จ 

Questionnaire of technology acceptance model is distributed widely in the upper north 
of Thailand. Participants may access to this ontology-based system in the future due to 
the average satisfaction level of reliability, efficiency and effectiveness of the system is 
“Strongly satisfaction” with a value of 4.24 of 5.00 on the Likert scale. Also, these three 
factors influence the satisfaction of participants at significance value is less than 0.05 ( 
Sig < 0.001). 
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ประกาศคุณูป การ 
 

ประกาศคุณูปการ 
  

ความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนีผู้เ้ขียนขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงผูช้่วย
ศาสตราจารย์ ดร.จันทรจ์ิรา พยัคฆ์เพศ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่คอยสนับสนุนและให้
ค าแนะน าอันเป็นประโยชนอ์ย่างเป็นกัลยาณมิตรตลอดระยะเวลาในการท าวิทยานิพนธฉ์บบันีแ้ละ
ขอกราบขอบพระคณุผูท้รงคณุวฒุิอนัประกอบไปดว้ย รองศาสตราจารย ์ดร.ธีรนุช เจรญิกิจ กรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย  วงษ์ไทย รองศาสตราจารย ์ดร.ไกรศักดิ์ เกสร 
และผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วศิณ ชูประยูร  กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ ที่ไดก้รุณาใหค้ าแนะน าตลอดจน
แกไ้ขขอ้บกพร่องของวิทยานิพนธด์ว้ยความเอาใจใส่จนท าใหว้ิทยานิพนธฉ์บบันีส้  าเร็จลลุ่วงไดอ้ย่าง
สมบรูณแ์ละทรงคณุค่า 

กราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยแม่โจท้ี่ไดใ้หค้วามอนุเคราะหท์ุนสนับสนุนในการศึกษา
และวิจยัในครัง้นี ้ขอขอบคณุทีมงานศนูยค์วามเป็นเลิศดา้นบริการวิชาการล าไยมหาวิทยาลยัแม่โจท้ี่
ไดอ้นเุคราะหข์อ้มลูองคค์วามรูด้า้นล าไยส าหรบัการท าวิจยัในครัง้นี ้

เหนือสิ่งอ่ืนใดขอกราบขอบพระคณุ บิดา มารดา ครอบครวั ของผูเ้ขียนที่ใหก้ าลงัใจและให้
การสนบัสนนุในทกุ ๆ ดา้นอย่างดีที่สดุเสมอมา 

คุณค่าและคุณประโยชนอ์ันพึงจะมีจากวิทยานิพนธ์ฉบบันี ้ ผูว้ิจัยขอมอบและอุทิศแด่ผูม้ี
พระคุณทุก ๆ ท่าน ผูว้ิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยนีจ้ะเป็นประโยชนต่์อการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศดา้นการเกษตรของประเทศไทยและผูส้นใจต่อไป. 

  
  

วินยั  บงัคมเนตร 
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บทที ่1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาของปัญหา 
ล าไยเป็นผลไมท้ี่เจริญเติบโตไดดี้ในประเทศไทยโดยเฉพาะพืน้ที่บริเวณภาคเหนือ และ

ประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถผลิตล าไยออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากมีสาย
พันธุ์ที่ดี สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตส่วนใหญ่จะออกสู่ตลาดมาก
ในช่วงฤดูกาลปกติ คือ ปลายเดือนมิถุนายนถึงตน้เดือนกันยายน ส่วนผลผลิตนอกฤดูจะออกสู่
ตลาดมากในเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธซ์ึ่งตรงกบัเทศกาลปีใหม่  (พาวิน มะโนชยั, 2554) 
ตลาดหลักในการส่งออก ไดแ้ก่ ตลาดประเทศจีน ตลาดประเทศอินโดนีเซีย และตลาดประเทศ
ฮ่องกง (จินตนก์านต ์งามสทุธา, 2554; พาวิน มะโนชยั, 2554)   

ภาพรวมการผลิตล าไยทั้งประเทศ  ในปี 2561 มีเนือ้ที่ใหผ้ลผลิต จ านวน 1,186,828 ไร ่
ปริมาณผลผลิต ในปี พ.ศ. 2561  จ านวน 1,051,552 ตนั (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561) 
โดยภาคเหนือมีเนือ้ที่ใหผ้ลมากท่ีสดุในประเทศไทย ดงัตารางที่ 1    
ตาราง 1 สถิตกิารผลิตล าไย 8 จังหวัดภาคเหนือ ปี พ.ศ.2560-2562 

จงัหวดั 
เนือ้ที่ใหผ้ล (ไร)่ ผลผลิต (ตนั) ผลผลิตต่อไร ่(กก.) 

2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 
เชียงใหม ่ 297,443 305,724 308,395 254,219 286,085 267,887 855 936 869 
ล าพนู 269,333 268,822 269,924 228,352 250,470 231,026 848 932 856 
เชียงราย 131,356 132,942 137,221 63,315 66,156 58,364 482 498 425 
พะเยา 56,020 57,634 56,888 31,347 29,902 21,021 560 519 370 
น่าน 32,939 33,319 35,660 24,279 21,578 18,909 737 648 530 
ตาก 17,926 18,149 18,250 11,459 13,474 17,655 639 742 967 
ล าปาง 19,218 19,264 19,024 5,445 6,140 4,581 283 319 241 
แพร ่ 4,582 4,686 4,348 1,420 1,744 936 310 372 215 

ที่มา : (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561) 
การผลิตล าไยของเกษตรกรส่วนใหญ่ เน้นผลผลิตในฤดูมากกว่าผลผลิตนอกฤดู

เนื่องมาจากของการผลิตล าไยนอกฤดูขึน้อยู่กับคุณภาพของผลผลิตการวางแผนการผลิตที่
เหมาะสมกบัภาวะความตอ้งการของตลาด สภาพแวดลอ้มและความพรอ้มในการกระตุน้การออก
ดอกในจงัหวะเวลาที่เหมาะสมสอดคลอ้งกบัแผนที่วางไว ้(อรุณี  วฒันวรรณ, 2550) จึงมีเกษตรกร
เพียงบางสว่นที่มีความรูใ้นการท าล าไยนอกฤด ู
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ภาพรวมปัญหาล าไยของไทยส่วนใหญ่เนื่องมาจากผลผลิตในฤดูที่ไม่สามารถควบคุม
ปริมาณการออกผลและคุณภาพผลผลิตไม่ไดคุ้ณภาพตามตลาดตอ้งการส่งผลใหร้าคาผลผลิต
ตกต ่า จึงควรปรบัปรุงดา้นกระบวนการและการจัดการโดยการใหค้วามรูแ้ก่เกษตรกรในการผลิต
ล าไยคุณภาพและส่งเสริมการเพาะปลูกนอกฤดู  ข้อเสนอแนะการปรับปรุงด้านการตลาด 
มาตรการสนบัสนุนทัง้การผลิต การตลาด และควรด าเนินการครบวงจร และเชื่อมโยงกนั  (อภิชาต 
โสภาแดง, 2552) ซึ่งการผลิตล าไยคณุภาพนัน้ตอ้งค านึงถึงปัจจยัส าคญั คือ 1)การควบคมุทรงพุ่ม 
2)การตัดแต่งช่อผล 3)การกระตุ้นการออกดอกโดยใช้สารโพแทสเซียมคลอเรต (KClO3 )หรือ
โซเดียมคลอเรต (NaClO3)  4)การก าจัดโรคและแมลงศัตรูล าไย และ5)การใหปุ้๋ ยหรือสารอาหาร
บ ารุงล าไยในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจ าเป็นตอ้งอาศัยความรูค้วามเขา้ใจในการ
วิเคราะห์สภาพต้นล าไยเพื่อเลือกใช้เทคนิคในการจัดการในแต่ละปัจจัยได้อย่างเหมาะสม 
เนื่องจากหากด าเนินงานในบางปัจจยัที่ผิดพลาดจะสง่ผลกระทบต่อคณุภาพของผลผลิตโดยรวม  
องคค์วามรูด้า้นการผลิตล าไยคณุภาพ  

ปัจจุบันข้อมูลความรูใ้นการผลิตล าไยคุณภาพที่ ได้รับการพิสูจน์ เก็บรักษาไว้หลาย
รูปแบบ เช่น ในตวัผูเ้ชี่ยวชาญหรือปราชญ์ล าไย นักวิชาการ นักวิจยั หรือรูปแบบเอกสารวิชาการ 
งานวิจัย ที่อยู่ในระบบฐานขอ้มูลของหน่วยงานที่รบัผิดชอบ เช่น ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคก์ารมหาชน) - สวก. และ ศูนยว์ิจัยและพัฒนาล าไย 
ร่วมกับ ศูนยเ์ครือข่ายวิจัยและพัฒนาล าไยแม่โจ้-สกว แต่การเขา้ถึงขอ้มูลความรูเ้หล่านั้นท าได้
ยากมากส าหรบัเกษตรกร หรือเกษตรกรบางรายที่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลเหล่านีไ้ดจ้ะพบปัญหาคือ
การคัดเลือกขอ้มูลที่กระจัดกระจายอยู่เพื่อน ามาใชซ้ึ่งระบบสารสนเทศที่ท าหน้าที่ในการเลือก
เอกสารที่ชาญฉลาดจะช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถึงขอ้มลูเหลา่ไดง้่ายและตรงกบัความตอ้งการ 

ระบบสารสนเทศที่เกษตรกรสามารถใชส้  าหรบัการเขา้ถึงขอ้มูลองคค์วามรูก้ารผลิตล าไย
คุณภาพคือระบบอินเทอรเ์น็ตซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
อินเทอรเ์น็ตในการสืบค้นข้อมูลผ่านเครื่องมือสืบค้น (Search Engine) หรือสืบค้นผ่านระบบ
ฐานขอ้มูลออนไลนข์องหน่วยงานที่ใหบ้ริการขอ้มูลดา้นการเกษตร ปัญหาที่พบคือเกษตรกรตอ้ง
คิดค าส าคัญที่ใชใ้นการสืบคน้และผลลพัธ์ส่วนใหญ่ที่ไดเ้ป็นขอ้มูลเชิงวิชาการท าใหเ้กษตรกรไม่
เขา้ใจ อีกทัง้ไม่มีผูเ้ชี่ยวชาญคอยใหค้ าแนะน า อย่างไรก็ตามจากการศึกษาเทคโนโลยีในปัจจุบนั
พบว่าภววิทยาเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดเก็บและน าเสนอเนือ้หาแบบมีโครงสรา้ง โดย
วิธีการบรรยายแนวความคิดดว้ยขอ้ก าหนดเพื่อแสดงมโนภาพหรือขอ้มูลของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ใน
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โดเมนนัน้ ๆ และบรรยายความแนวคิดในขอบเขตที่สนใจโดยเฉพาะซึ่งขอบเขตขอ้ก าหนดสรา้งขึน้
เพื่อสรา้งความเขา้ใจในโครงสรา้งฐานความรูใ้นการใชข้อ้มลูรว่มกนัระหว่างผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งกนั
ในโดเมนดังกล่าวและภววิทยาคือทฤษฎีทางดา้นโลจิก (Logic) ที่มีความสามารถในการก าหนด
ความหมายของค าศพัทจ์ากโดเมนที่ก าหนดและสามารถอธิบายความหมายดว้ยโครงสรา้งขอ้มูล
อย่างเป็นทางการและมีความสมัพนัธ ์นอกจากนีย้งัมีความสามารถในการถ่ายทอดคณุสมบติัโดย
ใช้นิยามแนวคิดให้รูปในรูปแบบของคลาส  (Class) ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส  (Relation) 
คณุสมบติัของคลาส (Properties) และสล๊อต (Slot) ทั้งนีเ้ทคโนโลยีภววิทยารองรบัภาษาเว็บเชิง
ความหมาย เช่น XML RDF RDFS และ OWL เป็นตน้ 

ดงันัน้จึงมีแนวคิดที่จะใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการรวบรวม สกัดและ
บรกิารองคค์วามรูท้างดา้นการผลิตล าไยคณุภาพในลกัษณะของระบบกึ่งอตัโนมติั โดยมีเปา้หมาย
คือการรวบรวมองค์ความรูท้ี่สกัดมาจากต าราและตัวผู้เชี่ยวชาญเพื่อสรา้งเป็นฐานขอ้มูลองค์
ความรูด้า้นล าไย (Longan Knowledge Base) ประกอบดว้ย 1)การตัดทรงพุ่ม 2)การตัดแต่งช่อ
ผล 3)การใชส้ารกระตุน้การออกดอก  4)การก าจัดโรคและแมลง 5)การใหปุ้๋ ย ซึ่งผูว้ิจัยไดศ้ึกษา
งานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายที่สามารถจัดเก็บและน าเสนอเนื ้อหาแบบมี
โครงสรา้งรวมทั้งสามารถ จ าแนก หรือจัดหมวดหมู่ขอ้มูลที่ปรากฎโดยอาศัยความสัมพันธ์กั บ
ขอ้มูลอ่ืน ๆ ในแต่ละระดับในการพัฒนาฐานความรูภ้ววิทยาจากปัจจัยส าคัญของการผลิตล าไย
คณุภาพเพื่อใชเ้ป็นโครงสรา้งการเชื่อมโยงความสมัพนัธข์ององคค์วามรูด้งักล่าวซึ่ งการใชแ้นวคิด
ภววิทยาที่ใชใ้นลักษณะโครงสรา้งแบบล าดับชัน้จะช่วยในการพัฒนาเว็บเชิงความหมายช่วยให้
ระบบบรกิารความรูก้ารผลิตล าไยคณุภาพสามารถใหข้อ้มลูไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

 
1.2 จุดมุ่งหมายของการศึกษา 

งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อพฒันาตวัแบบผูเ้ชี่ยวชาญการจดัการความรูก้ารผลิตล าไย
คณุภาพในมิติ ดงันี ้

1. รวบรวมและสกดัองคค์วามรูท้ี่เก่ียวกบัเทคโนโลยีการผลิตล าไยคณุภาพ 
2. พฒันาฐานความรูภ้ววิทยาเทคโนโลยีการผลิตล าไยคณุภาพ 
3. พฒันาระบบภววิทยาองคค์วามรูเ้ก่ียวกบัเทคโนโลยีการผลิตล าไยคณุภาพ 
4. ทดสอบตวัแบบผูเ้ชี่ยวชาญในเรื่องระบบภววิทยาองคค์วามรูเ้ก่ียวกบัเทคโนโลยีการผลิต

ล าไยคณุภาพและการยอมรบัเทคโนโลยี 
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1.3 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

การวิจัยนี ้เป็นการพัฒนาโมเดลส าหรับผู้เชียวชาญเพื่อบริการความรูก้ารผลิตล าไย
คุณภาพโดยอาศัยหลกัการภววิทยา ในการพัฒนานัน้แบ่งการท างานเป็น 2 ส่วนคือ การจัดการ
ความรู ้( Knowledge Management Layer) และ การพฒันาแอพพลิเคชนั ( Application Layer)    

 

ความรู้ชัดแจ้ง

ความรู้ ่อนเร้น

การจัดการความรู้ การพั นาแอพพลิเคชัน 

DB

 านความรู้ภววิทยา

วินิจ ัย รค นล าไย

แนะน าการตัดแต่งช่อผล

แนะน าการตัดแต่งทรงพุ่ม

แนะน าการ ช้สารกระตุ้นออก
ดอก

วิเคราะหก์าร หปุ้ ยล าไย

Web Service

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

 การจัดการความรู ้เป็นการรวบรวมความรูท้ี่เก่ียวขอ้งกับการผลิตล าไยคุณภาพและการ
จดัโครงสรา้งของความรูใ้นรูปแบบภวภิทยา ซึ่งความรูเ้หลา่นีถู้กรวบรวมมาจากแหลง่ความรูท้ัง้ใน
รูปแบบแหลง่ความรูภ้ายนอก (Explicit Knowledge) เช่น หนงัสือ บทความและคู่มือ เป็นตน้ และ
ความรู้ในรูปแบบความจ าหรือการเรียนรู้ของบุคคล (Tacit Knowledge) เช่น ความรู้ของ
ผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นล าไย และความรูข้องเกษตรกรผูช้  านาญทางดา้นการเพาะปลกูล าไย เป็นตน้  
 การพัฒนาแอพลิเคชันในการบริการความรูใ้นการผลิตล าไยคุณภาพเป็นแอพพลิเคชันที่
พัฒนาขึน้จากความรูบ้นภววิทยาที่ถูกสรา้งขึน้ในขัน้ตอนแรก ซึ่งประกอบดว้ยความรู ้5 กลุ่มคือ
การตรวจสอบขอ้มูลโรคล าไย การแนะน าการตดัช่อผล การตัดแต่งทรงพุ่ม การใชส้ารกระตุน้การ
ออกดอกและการใหปุ้๋ ยบ ารุง 
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1.4 ขอบเขตการวิจัย  

1. ขอบเขตพืน้ที่ กรณีศึกษาเฉพาะพืน้ที่ 3 จงัหวดั ภาคเหนือตอนบน (จงัหวดัเชียงราย 
จงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัล าพนู  

2. ขอบเขตด้านข้อมูล ข้อมูลงานวิจัยที่ เก่ียวกับล าไยจากฐานข้อมูลของ 4 แหล่งทุน 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส  านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ส านักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (สวก.) ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม (สกสว.) โดย
มุ่งเนน้งานวิจยัเก่ียวกบัล าไยในประเด็นดงัต่อไปนี ้ 

• การตดัแต่งกิ่งเก่ียวกบัการควบคมุทรงพุ่ม 

• การตดัแต่งช่อผล 

• การกระตุน้การออกดอกโดยใชส้ารโพแทสเซียมคลอเรต (KClO3) และ 
โซเดียมคลอเรต (NaClO3) 

• การก าจดัโรคและแมลงศตัรูล าไย 

• การใหส้ารอาหารบ ารุงล าไย 
3. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตล าไย ในจังหวัดเชียงใหม่

และจังหวัดล าพูน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบระบบสืบคน้องคค์วามรูก้ารผลิตล าไยใน
มมุมองของเกษตรกร 

 
1.5 ประ ยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับ 

ในการวิจัยเรื่อง ระบบภววิทยาองคค์วามรูด้า้นเทคโนโลยีการผลิตล าไยคุณภาพ  คาดว่าจะ
ไดร้บัประโยชนจ์ากการใชง้าน ดงันี ้

1. เกษตรกรหรือผูท้ี่ใชส้นใจสามารถเขา้ถึงขอ้มลูการผลิตล าไยคณุภาพไดส้ะดวก 
2. สามารถสรุปปัจจยัเบือ้งตน้ที่มีผลต่อการผลิตล าไยคณุภาพ  
3. ไดฐ้านความรูก้ารผลิตล าไยคณุภาพ 
4. ไดต้วัแบบระบบภววิทยาองคค์วามรูเ้ก่ียวกบัเทคโนโลยีการผลิตล าไยคณุภาพ 
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1.6 ค าส าคัญหรือค าจ ากัดความที ่ช้ นการวิจัย 

ระบบบริการข้อมูลล าไย (Longan Information Service System : LISS)  หมายถึง 
ระบบใหบ้ริการขอ้มูลเก่ียวกับการตัดแต่งทรงพุ่ม การตัดช่อผล การใชส้ารกระตุน้การออกดอก 
การจ ากดัโรคแมลง และการใหส้ารอาหารบ ารุงล าไย 

 พแทสเ ียมคลอเรต (Potassium chlorate : KClO3) สารส าหรบัเรง่การออกดอกล าไย 
  เดียมคลอเรต (Sodium chlorate : NaClO3) สารส าหรบัเรง่การออกดอกล าไย 
ภววิทยา (Ontology) วิธีการบรรยายขอบเขตแนวคิดที่สนใจ หรือขอ้ก าหนดที่เก่ียวกับ

แนวคิด โดยภววิทยาเป็นการสรา้งโครงสรา้งฐานความรูห้รือขอบเขตใดขอบเขตหนึ่งซึ่งมีแนวคิด
และความเขา้ใจตรงกันและใชใ้นการนิยามตัวแบบ (model) ภายในขอบเขตขององคค์วามรูเ้พื่อ
อธิบายสิ่งที่เราสนใจ (domain) ใหไ้ดใ้จความและถกูตอ้ง 

การจัดการความ รู้  (Knowledge Management) การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ 
แลกเปลี่ยน และประยุกตใ์ชค้วามรูใ้นองคก์ร โดยพัฒนาระบบจากขอ้มูลไปสู่สารสนเทศเพื่อให้
เกิด ความรูแ้ละปัญญาในที่สดุ 

 ฮ  ะ (Hozo)  หมายถึง ซอฟตแ์วรส์  าหรบัพฒันาภววิทยา 

 ปรเตเจ้ (Protégé) หมายถึง ซอฟตแ์วรส์  าหรบัพฒันาภววิทยา 

 อเอเอ็ม (Ontology Application Management - OAM) หมายถึง ซอฟต์แวรส์  าหรับ

บรหิารจดัการความรูด้ว้ยภววิทยา  

World Wide Web Consortium (W3C) หมายถึง องค์กรระหว่างประเทศท าหน้าที่
จดัระบบมาตรฐานท่ีใชง้านบนเวิลดไ์วดเ์ว็บ (WWW) 

ล าไยคุณภาพ (Quality longan) หมายถึง ผลผลิตล าไยที่มีขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางของ
ผล 27 – 28 มม. หรือมีจ านวนผล 85-94 ผลต่อกิโลกรมัซึ่งเหมาะส าหรบัตลาดต่างประเทศ 

เว็บเชิงความหมาย (Semantic Web) หมายถึง พฒันาการของเวิลดไ์วดเ์ว็บซึ่งเก่ียวขอ้ง
กบัขอ้มูลและการบริการบนเว็บไซต ์โดยสรา้งความเป็นไปไดท้ี่เว็บไซตจ์ะสามารถเขา้ใจถึงความ
ตอ้งการของผูใ้ชแ้ละเครื่องมือที่ใชบ้รรจลุงในสารบญัเว็บไซต ์

อารด์ีเอฟ (Resource Description Framework (RDF)) หมายถึง ภาษาที่ใชส้  าหรบัการ
อธิบายภววิทยา 

 อดับบลิวแอล (Web Ontology Language (OWL)) หมายถึง ภาษาที่ใช้ส  าหรบัการ
อธิบายภววิทยาซึ่งพฒันาต่อมาจากอารดี์เอฟ  
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 
การพัฒนารูปแบบส าหรบัระบบผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อบริการความรูด้า้นการผลิตล าไยคณุภาพ

นัน้ ผูว้ิจยัไดศ้กึษา คน้ควา้เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ดงันี ้ 

• เทคโนโลยกีารผลิตล าไยคณุภาพ (Longan Production Technique) 

• การจดัการองคค์วามรู ้(Knowledge Management) 

• การประยกุตใ์ชภ้ววิทยา(Ontology)กบัขอ้มลูดา้นการเกษตร  

• การประเมินภววิทยา(Ontology) 

• การยอมรบัเทคโนโลย ี
2.1 เทค น ลยีการผลิตล าไยคุณภาพ (Longan Production Technique) 

 การผลิตล าไยของเกษตรกรในประเทศไทยมีการปฏิบติัอยู่หลายวิธีส่วนมากใชว้ิธีการลอง
ผิดลองถูกและวิธีการที่สืบทอดกนัมาก จากการศึกษางพบว่าเทคนิคส าคญัที่ท าใหผ้ลผลิตล าไยมี
คณุภาพประกอบดว้ย การควบคมุทรงพุ่ม การตัดแต่งช่อผล การใชส้ารกระตุน้การออกดอก การ
ก าจัดโรคแมลงศัตรูล าไยและการใหปุ้๋ ยบ ารุงล าไย (นพดล จรสัสมัฤทธิ์ และคณะ, 2545; นพดล 
จรสัสมัฤทธิ์ และคณะ, 2543; พาวิน มะโนชยั, 2550; ยุทธนา เขาสเุมรุ และคณะ, 2542; ยุทธนา 
เขาสเุมรุ และคณะ, 2548) 

2.1.1 การควบคุมทรงพุ่ม 
หลงัจากเก็บเก่ียวผลผลิตล าไยแลว้จะเขา้กระบวนการเตรียมตน้เพื่อเขา้สู่ฤดกูาล

ผลิตในรุ่นถัดไปซึ่งการควบคุมทรงพุ่มเป็นเทคโนโลยีหนึ่งร่วมกบัเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่ตอ้งใชใ้นการ
ผลิตล าไยคณุภาพ การควบคุมทรงพุ่มหรือเกษตรกรมักเรียกว่าการตัดแต่งกิ่งเป็นปัจจยัที่มีผลต่อ
การเจริญเติบโตและการออกดอกติดผลเป็นอย่างมากนอกจากนีย้ังเป็นเทคนิคพืน้ฐานที่ส  าคัญ
ก่อใหเ้กิดประโยชนอี์กมาก เช่น เกิดความสะดวกต่อการใชส้ารป้องกันและก าจัดโรค แมลง ลด
ค่าใชจ้่ายในเรื่องไมค้ า้ยนักิ่ง ช่วยใหล้  าไยมีอายุยืนยาวและใหผ้ลผลิตสม ่าเสมอเพราะการตดัแต่ง
กิ่งจะมีผลต่อการแตกตา ซึ่งจะเร่งใหล้  าไยแตกใบอ่อนท าใหฟ้ื้นตัวเร็วนอกจากนีย้ังท าใหท้รงพุ่ม
ล าไยไม่ทบึเกินไป อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก และแสงแดดส่องเขา้ไปในทรงพุ่มล าไยไดม้ากขึน้จึงท า
ใหต้น้ล าไยตอบสนองต่อสารโพแทสเซียมคลอเรต (KClO3) ไดดี้ ส่งผลใหล้  าไยออกดอกมากขึน้
และลดการใชส้ารราดล าไย รวมทัง้ลดแหล่งที่อยู่อาศยัของโรค แมลงศัตรูล าไย เช่น โรคราด า โรค
จุดสาหร่ายสนิม เพลีย้หอย เพลีย้แป้ง เป็นต้น ผลการศึกษาพบว่าการลดความสูงของทรงพุ่ม
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สามารถลดตน้ทุนลงได ้25-52% การลด ความสงูลงมากมีผลใหผ้ลผลิตลดลง แต่ไดผ้ลผลิตที่ที่มี
คณุภาพท าใหม้ีรายไดส้ทุธิใกลเ้คียงและพบว่าทรงพุ่มที่มีผลต่อคุณภาพล าไย คือ ทรงมาตรฐาน
(ทรงครึ่งวงกลม) ทรงสี่เหลี่ยม ทรงเปิดกลางพุ่ม และทรงฝาชีหงาย (พาวิน มะโนชัย, 2550) 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัในต่างประเทศที่ไดศ้ึกษาการตดัแต่งกิ่งไมผ้ลซึ่งพบว่าการท าใหแ้สดงสอ่งถึง
กลางล าตน้จะช่วงใหต้น้ไมส้ามารถสงัเคราะหแ์สงไดม้ากขึน้สง่ผลใหอ้อกดอกติดผลเรว็ (Hudson, 
1971) และหลักการดังกล่าวสามารถใช้กับ ไม้ผลชนิดอ่ืนเช่น อะโวกาโด้ (Menzel and Le 
Lagadec, 2014; Thorp and Stowell, 2001) 

2.1.2 การ ช้สารกระตุ้นการออกดอก 
ธรรมชาติของล าไยเป็นพืชที่ตอ้งการความหนาวเพื่อช่วยชกัน าใหเ้กิดตาดอกและ

ตอ้งการอุณหภูมิต ่า 10-22 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
มกราคมเพื่อสรา้งตาดอกซึ่งในปีที่มีอากาศเย็นระยะเวลานานโดยไม่มีอากาศอุ่นแทรกล าไยจะ
ออกดอกติดผลดีแต่ถา้มีอุณหภูมิไม่ต ่าพอตน้ล าไยจะออกดอกนอ้ยหรือไม่ออกดอก (นพดล จรสั
สมัฤทธิ์ และคณะ, 2543) ดังนัน้เพื่อลดอิทธิพลปัจจัยสภาพภูมิอากาศซึ่งพบว่าสารโพแทสเซียม
คลอเรต (KClO3) สามารถกระตุน้ใหล้  าไยออกดอกได้โดยการหว่านโพแทสเซียมคลอเรต(KCIO3) 
บริเวณใต้ตน้หรือใชล้ะลายน า้รดบริเวณโคนตน้ล าไย ในอัตราตั้งแต่ 8 กรมั/ตารางเมตรหรือใช้
วิธีการฉีดพ่นทางใบในอตัราความเขม้ขน้ 2000 มิลลิกรมัต่อลิตรซึ่งสารดงักล่าวจะช่วยยับยัง้การ
แตกใบอ่อนหรือช่อใบ (ยทุธนา เขาสเุมรุ และคณะ, 2542) นอกจากนีย้งัพบว่าสารโซเดียมคลอเรต 
(NaClO3) ก็สามารถกระตุ้นให้ล  าไยออกดอกได้เช่นกันซึ่งมีวิธีการใช้เหมือนกับการใช้สาร
โพแทสเซียมคลอเรต (KCIO3) (นพดล จรสัสัมฤทธิ์ และคณะ, 2543) สารโพแทสเซียมคลอเรต 
(KCIO3) และโซเดียมคลอเรต(NaCIO3)เป็นสารออกฤทธิ์ท่ีเป็นพิษต่อพืชจึงมีการศึกษาผลกระทบ
ของการใชส้ารโพแทสเซียมคลอเรต (KClO3) และโซเดียมคลอเรต (NaClO3) ต่อคุณภาพของผล
ล าไยพบว่าไม่ส่งผลต่อคุณภาพของผลล าไยในภาพรวมและไม่พบสารตกค้างในผลล าไย 
(Kanaree and Pankasemsuk, 2003)  ดังนั้นการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรต (KClO3) และ
โซเดียมคลอเรต (NaClO3) ในปริมาณที่เหมาะสมจะมีประโยชนใ์นดา้นการยับยั้งการแทงช่อใบ
และชักน าการออกดอกและติดผลโดยสามารถลดอิทธิพลที่ตอ้งพึ่งพาธรรมชาติได้ (ยุทธนา เขา
สุเมรุ และคณะ, 2542) ในปัจจุบันเกษตรกรชาวสวนล าไยเริ่มมีการใชส้ารดังกล่าวในการบงัคับ
การออกดอกของล าไยมากขึน้โดยอาศัยการทดลองดว้ยตนเองหรือซือ้สารโพแทสเซียมคลอเรต
(KCIO3) ส  าเร็จภาพที่ มีการผสมสารอ่ืน ๆ ตามรา้นจ าหน่ายปุ๋ ยการเกษตรต่าง ๆ ปัจจัยดังกล่าว
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เป็นเพียงปัจจัยเริ่มตน้ในการผลิตล าไยคุณภาพเกษตรกรจ าเป็นตอ้งมีความรูก้ารดูแลล าไยใน
ขัน้ตอนอ่ืน ๆ เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตที่มีคณุภาพและสอดคลอ้งกบัตน้ทนุ 

2.1.3 การตัดแต่งช่อผล 
การผลิตล าไยคณุภาพในระยะติดผลการควบคมุปรมิาณของผลอ่อนเป็นขัน้ตอน

ส าคัญที่ส่งผลต่อขนาดของผลล าไยซึ่งล าไยขนาดใหญ่หรือเกรด AA ขึน้ไปซึ่งเป็นที่ตอ้งการของ
ตลาดต่างประเทศมากและมีราคาสูง ขัน้ตอนการตัดแต่งช่อผลนัน้เกษตรกรตอ้งสงัเกตช่อผลที่มี
ขนาดผลเท่ามะเขือพวงหรือเสน้ผ่านศนูยก์ลางประมาณ 1 เซนติเมตรและมีจ านวน 70 ผลขึน้ไปใน 
1 ช่อ จึงจะท าการควบคมุจ านวนผลซึ่งมีวิธีการควบคมุดงันี ้1)การตดัออกทัง้ช่อ โดยตดัช่อเวน้ช่อ 
2)ตัดผลออก 50% ใน 1 ช่อ หรือตัดครึ่งช่อ หรือ3)ตัดหรือปลิดผลออกที่ละลูกใหเ้หลือ 50% ของ
จ านวนผลทัง้หมด การตดัแต่งช่อผลหรือการปลิดผลในปรมิาณและจงัหวะเวลาที่เหมาะสมจะช่วย
ใหล้  าไยสามารถล าเลีย้งอาหารไปบ ารุงผลล าไยไดเ้พียงพอและทั่วถึงส่งผลต่อคุณภาพผลผลิต
ล าไยโดยเฉพาะพนัธุอี์ดอท าใหไ้ดผ้ลผลิตที่มีเกรด AA ในปรมิาณที่มาก (นพดล จรสัสมัฤทธิ์ และ
คณะ, 2545) 

2.1.4 การก าจัด รคและแมลงศัตรูล าไย 
โรคและแมลงศตัรูล าไยเป็นอีกปัจจยัหนึ่งที่ส่งผลต่อคณุภาพผลผลิตซึ่งในทุกช่วง

ของการผลิตล าไยจะมีโรคและแมลงรบกวนแตกต่างกันไปและหากเกษตรกรขาดทักษะในการ
สงัเกตอาการของโรคท าใหป้้องกนัหรือก าจดัโรคและแมลงจะสรา้งความเสียหายต่อผลผลิตอย่าง
มาก เกษตรกรนิยมใชส้ารเคมีในการก าจัดโรคและแมลงโดยขาดความรูใ้นการใชส้ารเคมีอย่าง
เหมาะ และมีการใชส้ารเคมีไม่ตรงกับโรคหรือใชส้ารเคมีมากเกิดความจ าเป็นซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ตน้ทุนการผลิตและสุขภาพของเกษตรกร มีงานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับโรคและแมลงในไม้ผลอยู่
จ  านวนไม่นอ้ย ผลงานที่น่าสนใจที่ศึกษาเก่ียวกบัล าไย เช่น การศึกษาใชส้ารสกัดจากพืชหางไหล
และยาสบูซึ่งสามารถควบคุมการระบาดของเพลีย้แป้งไดแ้ละไม่ส่งผลต่อสีผิวของล าไย (Sittigul, 
2004) การพบลกัษณะการถ่ายทอดโรคพุ่มไมก้วาดที่สามารถถ่ายทอดทางเมล็ดซึ่งพนัธุท์ี่อ่อนแอ
ต่อโรคนีคื้อ แหว้และเบีย้วเขียว (Babpraserth et al., 1994) เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการป้องกัน จึง
ตอ้งศึกษาลกัษณะเด่นของโรคพุ่มไมก้วาดช่วยใหเ้กษตรกรสามารถสงัเกตเพื่อวินิจฉยัเบือ้งตน้เช่น
อาการดอกปนใบ เป็นตน้ (Suppawattanabodee, 1997) นอกจากนีย้ังมีโรคที่สามารถระบาดได้
ตลอดระยะการผลิต เช่น โรคหงอย เมื่อเกิดโรคแลว้จะสรา้งความเสียหายอย่างมาก ล าไยจะยืน
ตน้ตายป้องกันได้ยากเมื่อพบตน้ล าไยที่แสดงอาการหงอยตอ้งขุดทิง้และเผาท าลาย ซึ่งพบว่า
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ไสเ้ดือนฝอยเป็นสาเหตสุ  าคญัที่ท าลายรากท าใหก้ารดดูซึมอาหารถูกท าลาย (Jariya Visitpanich, 
2003) ล าไยจึงแสดงอาการหงอยและยงัพบว่าพืน้ที่ชุ่มน า้มากเกินไปเป็นอีกปัจจยัหนึ่งที่ท าใหเ้กิด
รากเน่าท าใหล้  าไยแสดงอาการหงอยและตายในที่สุด การสงัเกตล าไยที่แสดงอาการของโรคเป็น
เรื่องส าคัญที่เกษตรกรตอ้งมีความรู ้ความเขา้ใจในลกัษณะของอาการที่แสดง นอกจากนีแ้มลง
เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เกษตรตอ้งสงัเกตว่าพบแมลงที่เป็นสาเหตุของโรคหรือไม่ เช่น หากพบไรสี่ขา
และลกัษณะของเชือ้ไฟโตพลาสมา ล าไยมีโอกาสใบมว้น (Jariya Visitpanich, 2000) หรือใบหงิก
เกษตรกรตอ้งจ ากดัแมลงเพื่อปอ้งกนัไม่ใหเ้กิดโรคดงักล่าว 

2.1.5 การ ห้ปุ ยบ ารุงล าไย 
การให้ปุ๋ ยบ ารุงล าไยในแต่ละระยะของการผลิต เกษตรกรจ าเป็นตอ้งพิจารณาถึง

ความตอ้งการธาตอุาหารของล าไยในแต่ละช่วงซึ่งหากจดัการธาตอุาหารไม่เหมาะสมจะส่งผลต่อ
สมดลุของธาตอุาหารในดินไม่เหมาะสม ส่งผลต่อตน้ทุนที่เพิ่มขึน้โดยเปล่าประโยชนด์งันัน้การให้
ปุ๋ ยเคมีส  าหรบัตน้ล าไยในระยะต่าง ๆ ของการเจรญิเติบโต จ าเป็นตอ้งอาศยัค่าปริมาณธาตอุาหาร
ที่ใชไ้ปในระหว่างการเจริญเติบโตโดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะหลงัเก็บเก่ียวผลผลิตถึงระยะ
ก่อนออกดอกและระยะติดผลถึงเก็บเก่ียว 

การใหปุ้๋ ยล าไยหลงัเก็บเก่ียวผลผลิตถึงระยะก่อนออกดอก ระยะนีต้อ้งการธาตุไนโต
เจนและโพแทสเซียม สตูรปุ๋ ยที่เหมาะสมคือสตูร 46-0-0 15-15-15 และ 0-0-60 ส  าหรบัปรมิาณที่
ใชเ้กษตรกรตอ้งพิจารณาจากขนาดของทรงพุ่ม ดงัตารางที่ 2 

 
ตาราง 2 ปริมาณการ ห้ปุ ยล าไย นแต่ละคร้ังของการแตก บ (กรัมต่อต้น) 
เสน้ผ่าศนูยก์ลาง 
ทรงพุ่ม (เมตร) 

สตูรปุ๋ ย (N-P-K) 
46-0-0 15-15-15 0-0-60 

2 32 23 15 
3 75 53 40 
4 150 100 80 
5 260 180 140 

6 430 290 230 
7 650 450 370 

ที่มา : (ยทุธนา เขาสเุมรุ และคณะ, 2548) 
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การใหปุ้๋ ยล าไยในระยะติดผลถึงเก็บเก่ียวในระยะนีจ้ะพิจารณาจากปรมิาณผลผลิตต่อตน้ 

ดงัตารางที่ 3 

ตาราง 3 ปริมาณปุ ยทีค่วร ห้แก่ล าไยระยะติดผลถึงเก็บเกี่ยว 
ปรมิาณผลผลิตที่คาด
ว่าจะได ้(กก./ตน้) 

สตูรปุ๋ ย (กรมัต่อตน้) 
46-0-0 15-15-15 0-0-60 

50 450 480 440 
100 900 960 880 
200 1,800 1,920 1,800 

ที่มา : (ยทุธนา เขาสเุมรุ และคณะ, 2548) 

นอกจากนีย้ังมีการใหปุ้๋ ยอินทรียค์วบคู่ไปดว้ยโดยเฉพาะ ระยะหลงัเก็บเก่ียวถึงก่อนออก

ดอก เช่น มลูคา้งคาว มลูไก่ ปุ๋ ยชีวภาพ ปุ๋ ยหมกั ฮิวมสั (ยทุธนา เขาสเุมรุ และคณะ, 2548) 

จากการทบทวนงานวิจัยเก่ียวกับการผลิตล าไยขา้งตน้ท าใหท้ราบถึงการควบคุมปัจจัย
การผลิตที่มีผลต่อการผลิตล าไยคุณภาพซึ่งมีขอ้ก าหนดเรื่องขนาดผลล าไยส าหรบับริโภคสดจะ
พิจารณาจ านวนผลต่อกิโลกรมัหรือขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางของผล ตามมาตรฐาน มกอช.1-2546 
โดยส านักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติตามข้อก าหนดเรื่องขนาด (Provision 
Concerning Sizing) แบ่งออกเป็น 6 ขนาด ดงัขอ้มลูในตารางที่ 4 ดงันี ้

ตาราง 4 ข้อก าหนดเร่ืองขนาดผลล าไยสดช่อส าหรับบริ ภคสด 

รหสัขนาด  
จ านวนผล/กก. 

เสน้ผ่าศนูยก์ลางผล (มม.) 
ล าไยช่อ  ล าไยเดี่ยว  

1 < 85 < 91 >28 

2 85 - 94 91- 100 >27-28 

3 95 -104 101 - 111 >26-27 

4 105 - 114 112 - 122 >25-26 

5 > 115 > 123 >24-25 

6 - - 22-24 

ที่มา : (ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2546) 
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ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าการผลิตล าไยให้ได้คุณภาพนั้นมีปัจจัยที่ เกษตรกรควรให้
ความส าคัญเป็นพิเศษและเป็นเทคโนโลยีที่สามารถความคุมได้ประกอบด้วย ปัจจัยหลัก คือ 
(1)การควบคุมทรงพุ่ม (2)การตัดแต่งช่อผล และมีปัจจยัเสริม คือ 1.กระกระตุน้การออกดอกโดย
การใชส้ารโพแทสเซียมคลอเรต (KClO3)และโซเดียมคลอเรต(NaClO3) 2.การก าจัดโรคและแมลง
ศตัรูล าไย 3.การใหปุ้๋ ยและสารอาหารบ ารุงล าไย ดงัภาพที่  2 

 

ภาพ 2 เทค น ลยีการผลิตล าไยคุณภาพ 

 

ตาราง 5 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับความรู้ด้านล าไย 
ผูแ้ต่ง ประเด็นที่ศกึษา เทคนิคการวิจยั ผลการทดลอง 

พาวิน มะโนชยั, 2550 ผลของการควบคมุ
ทรงพุ่มตน้ล าไย 

ทดลอง ล าไยแตกช่อดอกมาก
ขึน้อย่างมีนยัส าคญั 

Hudson, 1971 ผลของการสงัเคราะห์
แสงของตน้ไมจ้าก
การตดักิ่งกระโดง 

ทดลอง ตน้ไมอ้อกดอกและ
ติดผลเร็ว 

Menzel and Le 
Lagadec, 2014; 
Thorp and Stowell, 
2001 

การควบคมุทรงพุ่ม
กบัตน้อะโวกาโด ้

ทดลอง อะโวกาโดม้ีการติด
ผลมากขึน้ 

นพดล จรสัสมัฤทธิ, พา
วิน มะโนชยั และวินยั 
วิรยิะอลงกรณ,์ 2543 

ผลของอณุหภมูิที่มีผล
ต่อการออกดอกของ
ล าไย 

สงัเกต วิเคราะห์
ขอ้มลูเชิงสถิติ 

อณุหภมูิ 10-22 องศา
เซลเซียส เหมาะสม
ต่อการออกดอกของ
ล าไยมากที่สดุ 

การควบคมุทรง
พุม่

การตดัแตง่ช่อ
ผล

การใชส้าร
กระตุน้การ
ออกดอก

การก าจดัโรค
และแมลง

การใหส้ารอาหาร
บ ารุง

เทคโนโลยีการผลิตลำไยคุณภาพ 
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ยทุธนา เขาสเุมรุ, ชิติ 
ศรีตนทิพย ์และสนัติ 
ช่างเจรจา, 2542 

ปรมิาณสาร
โพแทสเซียมคอลเรต
ที่เหมาะสมต่อการ
ยบัยัง้การแตกใบอ่อน
ของล าไย 

การทดลอง การฉีดพ่นทางใบใน
อตัราความเขม้ขน้ 
2000 มิลลิกรมัต่อ
ลิตรสามาถยบัยัง้การ
แตกใยอ่อนของล าไย
และไม่สง่ผลเสียต่อ
ล าไยโดยเฉพาะพนัธุ์
อีดอ 

นพดล จรสัสมัฤทธิ 
และคณะ, 2543 

เปรียบเทียบผลการ
กระตุน้การออกดอก
ดว้ยสารโพแทสเซียม
คลอเรตและโซเดียม
คลอเรต 

ทดลอง วิเคราะหผ์ล
ทางสถิติ 

สารโซเดียมคลอเรต
สามารถกระตุน้การ
ออกดอกของล าไยได้
เช่นกนั 

Kanaree and 
Pankasemsuk, 2003 

ศกึษาผลกระทบของ
การใชส้ารกระตุน้การ
ออกดอกต่อคณุภาพ
ล าไย 

ทดลอง วิเคราะหโ์ดย
หอ้งปฏิบติัการ
วิทยาศาสตร ์

สารโพแทสเซียมคลอ
เรตและโซเดียมคลอ
เรตไม่สง่ผลต่อ
คณุภาพล าไยและไม่
พบสารตกคา้งใน
ล าไย 

นพดล จรสัสมัฤทธิ 
และคณะ, 2545 

คณุภาพของล าไยใน
ผ่านกระบวนการ
ควบคมุจ านวนผล 

ทดลอง วิเคราะหผ์ล
ทางสถิติ 

การควบคมุจ านวนผล
โดย 1)การตดัออกทัง้
ช่อ โดยตดัช่อเวน้ช่อ 
2)ตดัผลออก 50% ใน 
1 ช่อ หรือตดัครึง่ช่อ 
หรือ3)ตดัหรือปลิดผล
ออกที่ละลกูใหเ้หลือ 
50% ของจ านวนผล
ทัง้หมด สง่ผลต่อ
คณุภาพผลผลิตล าไย
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โดยเฉพาะพนัธุอี์ดอ
ท าใหไ้ดผ้ลผลิตที่มี
เกรด AA ในปรมิาณที่
มาก 

Sittigul, 2004 การควบคมุการ
ระบาดของเพลีย้แปง้
ดว้ยพืชหางไหลและ
ยาสบู 

ทดลอง วิเคราะหท์าง
สถิติ 

พืชหางไหลและยาสบู
สามารถควบคมุการ
ระบาดของเพลีย้แปง้
ไดแ้ละไม่สง่ผลต่อสี
ผิวของล าไย 

Babpraserth, 
Klinkong, 
Chiemsombat and 
Paradornuwat, 1994 

ศกึษาลกัษณะการ
ถ่ายทอดโรคพุ่มไม้
กวาด 

ทดลอง วิเคราะหผ์ล
ผลทางสถิติ 

โรคพุ่มไมก้วาด
สามารถถ่ายทอดทาง
เมล็ด พนัธุท์ี่อ่อนแอ
ต่อโรคนีคื้อ แหว้และ
เบีย้วเขียว 

Suppawattanabodee, 
1997 

ศกึษาลกัษณะเด่น
ของโรคพุ่มไมก้วาด 

สงัเกต วิเคราะห ์ อาการดอกปนใบเป็น
ลกัษณะเด่นที่
สามารถบ่งชีไ้ดว้่าเป็น
โรคพุ่มไมก้วาด 

Visitpanich, 2003 ศกึษาสาเหตขุอง
อาการหงอยของล าไย 

สงัเกต ทดลอง 
วิเคราะหผ์ลโดย
หอ้งปฏิบติัการ
วิทยาศาสตร ์

ไสเ้ดือนฝอยเป็น
สาเหตหุนึ่งที่ท าให้
ล  าไยแสดงอาการ
หงอยเนื่องจาก
ท าลายรากท าใหก้าร
ดดูซมึอาหารถกู
ท าลาย 

Visitpanich, 2000 ศกึษาความสมัพนัธ์
ของโรคและแมลง 

สงัเกต ทดลอง 
วิเคราะหผ์ลทางสถิติ 

หากพบไรสี่ขาและ
ลกัษณะของเชือ้ไฟโต
พลาสมา ล าไยมี
โอกาสใบมว้น 
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ยทุธนา เขาสเุมรุ และ
คณะ, 2548 

ศกึษาความเหมาะสม
ของธาตอุาหารหลงั
การเก็บเก่ียวผลผลิต
ล าไย 

ทดลอง วิเคราะหผ์ล
ทางสถิติ 

สตูรปุ๋ ยที่เหมาะสมคือ
สตูร 46-0-0 15-15-
15 และ 0-0-60 โดย
ค านวณทางเสน้ผ่าน
ศนูยก์ลางทรงพุ่ม 
หรือปรมิาณผลผลิตที่
คาดว่าจะไดต่้อตน้ 

 

2.2 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
 ความรูใ้นการผลิตล าไยคณุภาพนัน้สามารถจ าแนกรูปแบบความรูอ้อกเป็น 2 รูปแบบ คือ
ความรูท้ี่ถูกบนัทึกหรือรวบรวมอย่างเป็นระเบียบ เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน ต ารา เอกสารงานวิจัย
หรือความรูท้ี่ชัดแจง้ (Explicit Knowledge) และความรูท้ี่อยู่ในลักษณะของทักษะความช าชาญ
จากประสบการณ์  การฝึกฝน จนได้แนวปฏิบัติงานที่ ดีหรือความรู้ที่ ฝั งในตัวคน (Tacit 
Knowledge) ดังนั้นการจัดการความรูท้ี่เหมาะสมนั้นจึงตอ้งค านึงถึงรูปแบบของความรูท้ั้งสอง
รูปแบบเพื่อท าการรวบรวมและสกัดองคค์วามรูด้ังกล่าวและน าเป็นตน้แบบในการพัฒนาระบบ
บรกิารความรูใ้นลกัษณะของระบบผูเ้ชี่ยวชาญ ซึ่งพบว่ามีงานวิจยัที่ศกึษาเก่ียวกบัการสกดัความรู้
ทัง้สองรูปแบบ ดงันี ้

• การจัดการความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge Management) งานวิจัยที่
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการขอ้มลูเอกสารจ านวนมากเพื่อกรองขอ้มลูที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัโดเมนที่ตอ้งการ
ออก ซึ่งมีหลายเทคนิคที่สามารถท าไดดี้ เช่น การจ าแนกประเภทขอ้ความ (Text Categorization) 
ถือเป็นวิธีการจ าแนกประเภทในการเรียนรูด้ว้ยเครื่อง (Machine Learning) ชนิดหนึ่ง งานวิจัยที่
น่าใจใน เช่น การศึกษาเปรียบเทียบอัลกอริทึมการจ าแนกประเภทส าหรบัข้อความภาษาไทย 
ประกอบด้วยต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) นาอีฟเบย์(Naive Bayes : NB) และ ซัพพอรต์
เวกเตอรแ์มชชีน (Support Vector Machines : SVM) ทดสอบกบัขอ้มลูบทความข่าวออนไลนแ์ละ
สามารถจ าแนกข่าวได ้8 กลุม่ไดแ้ก่ ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการศึกษา ข่าวบนัเทิง ข่าวต่างประเทศ ข่าว
การเมือง ข่าวสงัคม ข่าวกีฬา และข่าวเทคโนโลยี นอกจากนีก้ารจ าแนกขอ้มูลยังมีบทบาทส าคัญ
ในการคดัเลือกขอ้มลูองคค์วามรูท้ี่เก็บไวใ้นลกัษณะของฐานขอ้มลูโดยอาศัยหลกัการท างานของ
การท าเหมืองขอ้มูลและใชชุ้ดค าศพัทร์่วมกบัการคดัเลือกคณุลกัษณะของกลุ่มขอ้มลูที่ตอ้งการ(พิ
ลาวรรณ โพธิ์รนิทร ์และคณะ, 2554) ซึ่งสามารถเป็นแนวทางในการจ าแนกประเภทงานวิจยัดา้น
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ล าไยใหไ้ดเ้ฉพาะประเด็นที่ตอ้งการได ้(Haruechaiyasak et al., 2008) สอดคลอ้งกับงานวิจัยที่
ตอ้งการจ าแนกองคค์วามรูใ้นการผลิตล าไยออกเป็น 5 กลุ่ม คือ การควบคมุกิ่งพุ่ม การตดัแต่งช่อ
ผล การกระตุ้นการออกดอกด้วยสารโพแทสเซียมคลอเรต (KCIO3)และสารโซเดียมคลอเรต 
(NaClO3) การจดัการโรคและแมลงศตัรูล าไย และการใสปุ่๋ ยและสารอาหารบ ารุง  

•  การจดัการความรูท้ี่ฝังอยู่ในตวัคน (Tacit Knowledge Management) เกษตรกร
ผูผ้ลิตล าไยคณุภาพส่วนใหญ่ผ่านประสบการณล์องผิดลองถูกมานานจนกลายเป็นความช านาญ
ซึ่งการถ่ายทอดความรูเ้หล่านีจ้  าเป็นตอ้งอาศัยเวลาในการเรียนรูจ้ากคนสู่คน มีงานวิจัยที่ศึกษา
การสกัดองค์ความรูท้ี่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการบริการ
ขอ้มลูเช่น โมเดลเชกิ (SECI Model) เป็นกระบวนการหลอมรวมความรูใ้นองคก์รระหว่างความรูฝั้ง
ลกึ (Tacit Knowledge) กบัความรูช้ดัแจง้ (Explicit Knowledge) ใน 4 กระบวนการ เพื่อยกระดบั
ความรูใ้หสู้งขึน้อย่างต่อเนื่องเป็นวัฏจักร เริ่มจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้(Socialization) การสกัด
ความรูอ้อกจากตัวคน (Externalization) การควบรวมความรู ้(Combination) และการผนึกฝัง
ความรู ้(Internalization) และวนกลับมาเริ่มต้นท าซ า้ที่กระบวนการแรก เพื่อพัฒนาการจัดการ
ความรูใ้ห้เป็นงานประจ าที่ยั่งยืน(Nonaka, 1995) ดังภาพที่  3 ทั้งนี ้หลักการโมเดลเชกิ (SECI 
Model) สามารถน ามาประยกุตเ์ขา้กบัเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการถ่ายทอดองคค์วามรูไ้ดส้ะดวก
ยิ่งขึน้โดยอาศยัเครื่องมือออนไลนผ์่านอินเทอรเ์ฟซที่ออกแบบอย่างเรียบง่ายเพื่อผูเ้ชี่ยวชาญบนัทึก
ขอ้มูลหรือถ่ายทอดขอ้มูลเขา้ระบบไดง้่าย (Di Iorio and Rossi, 2018) เช่น การรวบรวมความรู้
การปลกูพืชจากผูเ้ชี่ยวชาญผ่านอินเทอรเ์ฟซและเชื่อมโยงกบัภววิทยา(Li Daiyi et al., 2013) 

 
ภาพ 3 แผนภาพแสดงการท างานของ มเดลเ กิ (SECI Model) (Nonaka, 1995) 

 จากงานวิจัยข้างต้นพบว่ าสามารถใช้หลักการจ าแนกประเภทข้อความ  (Text 
Categorization)ในการคัดเลือกงานวิจัยจากฐานขอ้มูลเพื่อน าเขา้สู่กระบวนการสกัดขอ้มูล และ
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ประยุกตใ์ชห้ลกัการท างานของโมเดลเชกิ (SECI Model) ในการจดัการความรูใ้นตัวบุคคลไดเ้พื่อ
ใชข้อ้มลูในการพฒันาฐานความรูภ้ววิทยา และระบบบรกิารความรูด้า้นการผลิตล าไยคณุภาพ 

ตาราง 6 สรุปงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ 
ผูแ้ต่ง ประเด็นที่ศกึษา เทคนิค ขอ้มลูที่ใช ้
พิลาวรรณ โพธิ์รนิทร,์ 
สพุจน ์พิตยส์วุฒัน ์
และสชุาติ หฤไชย
ศกัดิ,์ 2554 

การจ าแนกองคค์วามรู้
จากเอกสาร 

หลกัการท างาน
ของการท าเหมือง
ขอ้มลูและใชช้ดุ
ค าศพัทร์ว่มกบัการ
คดัเลือก
คณุลกัษณะของ
กลุม่ขอ้มลูที่
ตอ้งการ 

บทความข่าวออนไลน ์

Haruechaiyasak , 
2008 

จ าแนกประเภทขอ้ความ
ภาษาไทยเพื่อจ าแนก
ข่าวออนไลน ์

ตน้ไมต้ดัสินใจ  
นาอีฟเบยแ์ละ 
ซพัพอรต์เวกเตอร์
แมชชีน 

บทความข่าวออนไลน ์

Nonaka, 1995 กระบวนการหลอมรวม
ความรูใ้นองคก์รระหว่าง
ความรูฝั้งลกึกบัความรู้
ชดัแจง้ 

โมเดลเซกิ (SECI 
Model) 

กระบวนการวฏัจกัร
เชิงสงัคม 

Di Iorio and Rossi, 
2018 

กลไกลการถ่ายทอดองค์
ความรูโ้ดยใชซ้อฟตแ์วร์
ทางสงัคมและเทคโนโลยี
เว็บเชิงความหมาย 

โมเดลเซกิ (SECI 
Model) 

โดเมนของ
มหาวิทยาลยั เช่น 
การลงทะเบียนเรียน 

Li Daiyi et al., 2013 รวบรวมองคค์วามรูจ้าก
ผูเ้ชี่ยวชาญการปลกูพืช 

ภววิทยา  องคค์วามรูจ้าก
ผูเ้ชี่ยวชาญการปลกู
พืช กรณีศกึษาพรกิ 
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2.3 ภววิทยา(Ontology) 
 ภววิทยา เป็นแนวคิดที่ถกูน ามาประยุกตใ์ชเ้พื่อการจดัการความรู ้เป็นที่นิยมใชแ้ละศึกษา

อย่างแพร่หลาย สามารถจดัการและน าเสนอความรูใ้นรูปแบบของกลุ่มแนวคิดและความสมัพนัธ์
ระหว่างกันที่อยู่ภายใตข้อบเขตที่สนใจ โดยการรวบรวมขอ้มูลและสรา้งความสัมพันธ์ให้อยู่ใน
รูปแบบล าดบัชัน้ เป็นเทคโนโลยีที่มีจดุเด่นในการจดัการความรูแ้ละสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่หรือ
ใช้ซ  า้ได้ (Kozaki et al., 2002) และสาขาปัญญาประดิษฐ์มักจะมีการน าแนวคิดภววิทยาไป
ประยุกต์ใช้ นอกจากนีย้ังมีบทบาทส าคัญในการอธิบายเชิงความหมายในเว็บเชิงความหมาย
(Semantic web) หรือเว็บที่คอยประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ สามารถเข้าใจ
ความหมายเหมือนมนุษยแ์ละสามารถท างานไดอ้ย่างอัตโนมัติเช่นเดียวกบัมนุษย์(Berners-Lee 
et al., 2001)ลดความสับสนของการตีความจากค าศัพทท์ี่คลุมเครือ(Uschold and Gruninger, 
1996) โดยเฉพาะการเรียกด ูการคน้คืนสารสนเทศซึ่งจะคน้เหมือนมนุษยท์ี่จะไม่ใชเ้พียงแค่ค าใน
การคน้หาแต่จะพิจารณาความหมายหรือความคลา้ยของค าคน้ดว้ยและท าใหก้ารเขา้ถึงขอ้มลูตรง
ความตอ้งการของผูใ้ช ้สามารถน ามาประยกุตก์บัระบบต่าง ๆ ได ้เช่น การจดัรวมขอ้มลูสารสนเทศ 
การจ าแนกเอกสาร การสกัดขอ้มูลสารสนเทศ เพื่อใหโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรท์ างานอัตโนมัติและ
สามารถท างานแทนมนษุยไ์ด ้เป็นตน้  

2.3.1 การพั นาภววิทยา   
ขัน้ตอนในการพฒันาภววิทยา มีนกัวิจยัไดเ้สนอไวห้ลายแนวทาง เช่น Sugumaran 

(2002) อธิบายถึงวิธีการพฒันาภววิทยา 4 ขัน้ตอนส าคญัในการพฒันาภววิทยา ประกอบดว้ย 1)
ขั้นของการก าหนดค าศัพท์ 2) ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างค าศัพท์ 3)ก าหนดเงื่อนไขของ
ความสมัพันธ์ 4)ก าหนดโดเมนและเรนจข์องความสัมพันธ์ หรือบางทฤษฎีน าเสนอไว ้5 ขัน้ตอน
(Staab et al., 2001) ต่อมาไดม้ีการปรบัปรุงขัน้ตอนการพฒันาภววิทยา โดยแนวทางที่เป็นที่นิยม
และใช้อย่างแพร่หลายมีขั้นตอนส าคัญ  7 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1)พิจารณาขอบเขตและ
วตัถุประสงค ์2)ตรวจสอบภววิทยาที่มีอยู่แลว้ 3)ก าหนดคุณสมบัติของคลาส 4)สรา้งคลาสและ
คอนเซปต์ 5)ก าหนดคุณสมบัติของคลาส 6)ก าหนดเงื่อนไขใหก้ับและ 7)ก าหนดค่าอินสแตนต์
ใหก้บัคลาส (Noy and McGuinness, 2001) นอกจากขัน้ตอนพฒันาภววิทยาแลว้ชนิดของขอ้มูล
ภายในภววิทยาก็เป็นส่วนส าคญัเพื่อใหส้ามารถก าหนดเป็นโครงสรา้งที่สามารถแบ่งปันใชร้่วมกนั
ไดภ้ววิทยาซึ่งเนน้จัดการกับขอ้มูลองคค์วามรูเ้ป็นหลกัดังนั้นภววิทยา จึงจัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
รูปแบบความรู ้(Panov et al., 2016) จุดเด่นของการสรา้งแบบจ าลองฐานความรูแ้ละเทคนิคการ
จัดการสามารถจัดหมวดหมู่รูปแบบได้ดังนี ้ Linguistic Knowledge Base Expert Knowledge 
Base Ontology และ Cognitive Knowledge Base (Bimba et al., 2016) ดงันัน้แนวคิดภววิทยา
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จึ ง เป็ นหั วใจส าคัญ ในการจัดการข้อมู ล ในลักษณ ะของตั วแทนความ รู้(Knowledge 
Representation)เป็นประโยชนใ์นการประมวลผลภาษาและเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบคน้ขอ้มูล 
จึงเหมาะส าหรับการจัดการองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่มีความซับซ้อนของข้อมูลสูงต้อ ง
ประมวลผลโดยผูเ้ชี่ยวชาญใน เช่น การวินิจฉัยโรคแมลง เป็นตน้ และเพื่อใหก้ารพัฒนาภววิทยา
เหมาะสมข้อมูลด้านการเกษตรกร จึงใช้ขั้นตอนการพัฒนาภววิทยาเป็นลักษณะวัฏจักรและ
ผู้เชี่ยวชาญมีบทบาทส าคัญในการตรวจสอบความถูกต้องภววิทยา ในระหว่างการพัฒนา
(Bangkhomned and Payakpate, 2020; Noy and McGuinness, 2001) ดงัภาพที่  4 

Determine domain and 
scope

Define the properties

Define ConstraintsCreate Instance

Identify Classes & 
Relation

Re-Check by expert
 

ภาพ 4 ขั้นตอนการพั นาภววิทยา  

ดงันัน้ขัน้ตอนในการพฒันาภววิทยาในงานวิจยันีป้ระกอบดว้ยขัน้ตอน 6 ขัน้ตอน ดงันี ้
1. ก าหนดโดเมนและขอบเขตของภววิทยา (Determine Domain & Scope) 

เป็นการระบขุอบเขตและวตัถปุระสงคใ์นการพฒันาภววิทยาซึ่งเป็นขัน้ตอนส าคญัที่มีผลกระทบต่อ
การออกแบบรวมถึงการประเมินผลและการพิจารณาน าภววิทยากลบัมาใชใ้หม่ 

2. สรา้งคลาสและความสมัพนัธ ์(Identify Classes & Relation) 
การก าหนดคลาสและล าดบัขัน้รวมถึงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างคลาส 

3. ก าหนดคณุสมบติัของคลาส (Define the properties) 
การก าหนดคณุลกัษณะหรือความสมัพนัธร์ะหว่างมโนทศันภ์ายในขอบเขตที่สนใจหรือก าหนด
หนดค่า Slots  

4. ก าหนดเงื่อนไขและขอ้ก าหนดขอ้มลูในแต่ละคลาส (Define Constraints) 
เป็นการระบเุงื่อนไขหรือรายละเอียดต่าง ๆ หรือก าหนกประเภทของ Slots ซึ่งประกอบดว้ย String 
อธิบายค่าดว้ยขอ้ความตวัอกัษร เช่น ชื่อโรค Number อธิบายค่าดว้ยตวัเลข เช่น จ านวน Boolean 
อธิบายSlots ดว้ยค่า True หรือ False 

5. ก าหนดค่าตวัแทน (Create Instance) เป็นการก าหนดค่าตวัอย่างของขอ้มลูหรือค่าตวั
แทนของมโนทศันต่์าง ๆ  
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6. การตรวจสอบภววิทยา (Re-Check)เป็นขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องโดย
ผู้เชี่ยวชาญโดยพิจารณาเรื่องของการตัดหมวดหมู่  ความสมบูรณ์ของโครงสร้างภววิทยา 
ความสมัพนัธภ์ายในภววิทยา เป็นตน้ 

2.3.2 เคร่ืองมือสนับสนุนการพั นาภววิทยา  (Ontology Editor) 
ปัจจุบนัมีเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาฐานความรู้ภววิทยา อยู่หลายเครื่องมือใน 

เช่น OilED, Apollo, Hozo, OntoLingua, OntoEdit, WebODE, KAON และ WebOnto เป็นต้น 
ซึ่งมีสองโปรแกรมที่เป็นที่นิยมใชก้ันอย่างแพร่หลาย คือ โปรแกรมโปรเตเจ(้Protégé) ซึ่งพัฒนา
โดย มหาวิทยาลยัสแตนฟอรด์ (Stanford University) ประเทศสหรฐัอเมริกาและโปรแกรมโฮโซะ
(Hozo)(Kozaki et al., 2002; Mizoguchi et al., 2007)พัฒนาขึ ้นโดยมหาวิทยาลัยโอซากา 
(Osaka University) ประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งทัง้สองโปรแกรมเป็นโปรแกรมประเภทโอเพนซอรส์ (Open 
Source) สามารถรองรบัภาษาตามมาตรฐาน World Wide Web Consortium (W3C)  สามารถ
สนับสนุนการพัฒนาภววิทยา  สนับสนุนการถ่ายทอดและจัดเก็บองคค์วามรูใ้นรูปแบบของภว
วิทยา ในงานวิจัยนีเ้ลือกใชโ้ปรแกรม Hozo-Ontology Editor เป็นเครื่องมือหลกัในการพัฒนาภว
วิทยา เนื่องจากรองรบัภาษาไทยไดดี้ใชท้รพัยากรเครื่องคอมพิวเตอรไ์ม่สงูมาก ดงัภาพที่  5 แสดง
หนา้จอการท างานของโปรแกรมโฮโซะ(hozo)(Kozaki et al., 2007)  

 

ภาพ 5 หน้าจอการท างานของ ปรแกรม ฮ  ะ  

 และพบว่างานวิจัยทางด้านการบริการข้อมูลองค์ความรู้ของไทยและต่างประเทศที่ใช้โฮโซะ 
(Hozo) เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาภววิทยา ซึ่งใหผ้ลลัพธ์ที่ดีในการแสดงขอ้มูลใหต้รงกับ
ความต้องการของผู้ใช้ในประเด็นต่าง ๆ  (Buranarach et al., 2009; Chotirat et al., 2011 ; 
Jairak, 2016; Suksom et al., 2010)  
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ตาราง 7 สรุปงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับเคร่ืองมือพั นาภววิทยา 
ผูแ้ต่ง ประเด็นที่ศกึษา ผลการศึกษา 

Noy and 
McGuinness, 2001; 
Sugumaran, 2002 

ขัน้ตอนพฒันาภววิทยา  ไดข้ัน้ตอนที่ส  าคญัในการพฒันาภว
วิทยา  7 ขัน้ตอน 

Staab, Studer, 
Schnurr and Sure, 
2001 

แนวทางการพฒันาภววิทยา เสนอทฤษฎีขัน้ตอนพฒันาภววิทยา 
5 ขัน้ตอน 

Panov et al., 2016 ชนิดของขอ้มลูที่ใชใ้นภววิทยา  สรุปชนิดขอ้มลูที่ใชร้่วมกบัภววิทยา  
Bimba et al., 2016 ศกึษาแบบจ าลองฐานความรู้

และเทคนิคการจดัการความรู ้
จดักลุม่ฐานความรูไ้ด ้ดงันี ้
Linguistic Knowledge Base 
Expert Knowledge Base  

Kozaki et al., 2002; 
Mizoguchi, 
Sunagawa, Kozaki 
and Kitamura, 2007 

ออกแบบกลไกลการท างานของ
เครื่องมือพฒันาภววิทยาดว้ย
โปรแกรมโฮโซะ  

น าเสนอกลไกการท างานของโฮโซะ
(Hozo) 

Kozaki et al., 2002 พฒันาสภาพแวดลอ้มของขอ้มลู
ในการใชง้าน โฮโซะ (Hozo) 

สภาพแวดลอ้มส าหรบัการสรา้ง / 
ใชภ้ววิทยา ใน โฮโซะ (Hozo) 

Buranarach et al., 
2016 

แอพพลิเคชั่นเฟรมเวิรค์ในการ
พฒันาโปรแกรมประยุกตข์อง
เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย
และภววิทยา 

น าเสนอโอเอเอ็มเฟรมเวิรค์ที่ช่วย
พฒันาโปรแกรมประยุกตข์อง
เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายและ
ภววิทยาโดยสามารถเชื่อมขอ้มลู
กบัฐานขอ้มลูเดิม 
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2.3.3 การประยุกต ์ช้ภววิทยา  
ภววิทยาจดัไดว้่าเป็นแนวคิด ทฤษฎี และเครื่องมือ ที่เป็นองคป์ระกอบส าคญั ท าใหน้กัวิจัย 

และนกัพฒันาสามารถรวบรวมขอ้มลูในหลายรูปแบบและองคค์วามรูจ้ากหลากหลายแหล่งขอ้มลู 
และน ามาจัดกลุ่มในลักษณะโดเมนต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงใหส้ัมพันธ์กัน ผลลัพธ์ที่ไดน้ัน้ สามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชง้านไดอ้ย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ(Fawei et al., 2019; 
Han and Park, 2009; Saito et al., 2007) 

แนวคิดภววิทยาถูกประยุกตใ์ชใ้นหลากหลายศาสตรส์าขาซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องการจัดการ
ขอ้มูลองคค์วามรูท้ี่มีความซบัซอ้น ในทางการแทพยภ์ววิทยาถูกประยุกตพ์ัฒนาเป็นระบบเตือน
ความจ าทางคลินิก เพื่ อสนับสนุนการดูแลสุขภาพโรคเรื ้อรัง (Buranarach et al., 2009 ; 
Buranarach et al., 2011)ระบบแนะน าการใชส้มุนไพรไทยในการรกัษาโรค (Kato et al., 2010)
และระบบสนบัสนุนทางคลินิกส าหรบัผูป่้วยโรคเบาหวาน (Chalortham et al., 2009) ในภาคการ
เกษตรกรสมัยใหม่แนวคิดภววิทยาถูกน าไปประยุกตเ์ป็นระบบที่เพิ่มประสิทธิภาพทางดา้นการ
ผลิตของเกษตรกรช่วยอ านวยความสะดวกในการเชื่อมโยงขอ้มูล ดิน โรคพืช แมลงและวิธีการ
ก าจดั (Shyamaladevi et al., 2012) ซึ่งภววิทยาท าหนา้ที่ผสานองคค์วามรูใ้นรูปแบบเอกสารและ
ความเชี่ยวชาญของคนเขา้ดว้ยกนั (Li Daiyi et al., 2013)และพบว่ามีการเชื่อมโยงในหลายโดเมน
เพื่อเพิ่มขอบเขตความรูข้องระบบ (Phoksawat and Mahmuddin, 2016) ใหก้ารตดัสินใจมีความ
ถูกตอ้งมากที่สุด เช่น การจัดการโรคในพืชตระกูลพริก (Li Daiyi et al., 2013; Mahaman et al., 
2003) พืชตระกลูมะกอก (Gonzalez-Andujar, 2009) 

อย่างไรก็ตามผูเ้ชี่ยวชาญมีบทบาทอย่างมากต่อประสิทธิภาพของภววิทยาเนื่องจากเป็น
องคป์ระกอบส าคัญในการสกัดองคค์วามรูแ้ละจัดประเภทความรูใ้หเ้ป็นหมวดหมู่เพื่อให้อยู่ใน
รูปแบบที่เหมาะสมต่อการน าไปพัฒนาต่อยอด ซึ่งในความรูบ้างประเภทการหาผูเ้ชี่ยวชาญอาจ
เป็นเรื่องยาก ดงันัน้การพฒันาเทคโนโลยีก่ึงอตัโนมติัในการสรา้งภววิทยาทางการเกษตรจากเว็บที่
เก็บองคค์วามรูด้า้นการเกษตรเพื่อลดภาระในการสกดัองคค์วามรูโ้ดยผูเ้ชี่ยวชาญช่วยใหพ้ัฒนา
ระบบไดเ้รว็ขึน้และสามารถปรบัปรุงความรูใ้นภววิทยาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

จากการศึกษาในงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับการจัดการองค์ความรูจ้ากตัวบุคคลและจาก
เอกสารต าราทางดา้นการเกษตรพบว่าการจดัการองคค์วามรูเ้พื่อต่อเป็นเป็นระบบผูเ้ชี่ยวชาญและ
บรกิารความรูท้างดา้นการเกษตรนัน้ยงัมีขอ้จ ากดัซึ่งสามารถสรุปไดด้งันี ้ 
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1. ระบบที่พบมีการจดัการองคค์วามรูใ้นประเด็นที่จ  าเพาะเจาะจง เช่น ดา้นโรคพืช   
2. ระบบส่วนใหญ่ใชอ้งค์ความรูจ้ากแหล่งเดียวในการพัฒนาฐานความรูแ้ละไม่สามารถ

ปรบัปรุงความรูใ้นภววิทยา  
3. ระบบบริการความรูส้่วนใหญ่ประเมินผลโดยใหค้วามส าคัญกับประสิทธิภาพการคน้คืน

ความรู ้ไม่พิจารณาถึงการยอมรบัเทคโนโลยีของผูใ้ชจ้รงิ 
ความส าคญัของประเด็นขอ้จ ากดัดงักล่าวจึงมีแนวคิดที่จะศึกษากลไกลการรวบรวมและสกดัองค์
ความรูท้ี่เก่ียวกับการผลิตล าไยคุณภาพในการพัฒนาฐานความรูภ้ววิทยาด้านการผลิตล าไย
คุณภาพรวมถึงออกแบบและพัฒนาระบบสืบค้นเพื่อให้บริการความรูด้้านการดูแลล าไยและ
ประเมินประสิทธิภาพการคน้คน้โดยผูเ้ชี่ยวชาญ สง่ผลดีต่อเกษตรกรและผูต้อ้งการความรูก้ารผลิต
ล าไยคณุภาพซึ่งจะมีขอ้มลูปัจจยัพืน้ฐานส าคญัในการผลิตล าไยคณุภาพ  

2.3.4 แพลตฟอรม์พั นาระบบ านความรู้ด้วยภววิทยา (Ontology Application 
Management Framework : OAM) 

OAM เป็นซอฟต์แวรท์ี่ช่วยลดเวลาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ความรูใ้นการ
ตัดสินใจ (Knowledge-based Application) เน้นที่โปรแกรมประยุกต์ในแบบของ ระบบสืบค้น
ข้อมูล (Search system) และระบบแนะน าข้อมูล (Recommender system) โดยผู้ใช้สามารถ
น าเขา้ฐานขอ้มูล (Database) ที่มีอยู่ในระบบสารสนเทศเดิม ออกแบบและน าเขา้ภววิทยาเฉพาะ
สาขา (Domain Ontology) ก าหนดกฎที่ใชแ้นะน าขอ้มูล (Recommendation Rules) ก าหนดตั้ง
ค่าที่ เก่ียวข้อง (Configuration) และเข้าถึงข้อมูลผ่านแม่แบบโปรแกรมประยุกต์ (Application 
Template) ซึ่งพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอรแ์ห่งชาติ (NECTEC) 
ประเทศไทย OAM Framework ไดน้ าซอฟตแ์วรส์  าหรบัการประมวลผลขอ้มูลตามมาตรฐานเว็บ
เชิงความหมายที่มีอยู่ในปัจจุบนั มาบูรณาการการท างานกันภายใต ้Application Framework ที่
ก าหนดขึน้ ซอฟตแ์วรห์ลกัที่ใชง้าน (Buranarach et al., 2016) ไดแ้ก่  

• Apache Jena เป็น Java Framework ส าหรบัการพัฒนาโปรแกรมประยุกตข์อง
เว็บเชิงความหมาย 

• D2RQ เป็นซอฟต์แวรท์ี่ประกอบด้วยภาษาส าหรับการแปลงข้อมูลระหว่าง
โครงสรา้งขอ้มูลของฐานขอ้มูลแบบสัมพันธ์ (Relational Database Schema) กับขอ้มูลในแบบ
ของภววิทยาตามมาตรฐาน OWL และ RDF Schema ที่พัฒนาขึ ้นโดย University of Berlin 
ประเทศเยอรมนั 

http://jena.apache.org/
http://d2rq.org/
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• Apache Jena TDB เป็นซอฟต์แวร์การจัดการฐานข้อมูลชนิด RDF (RDF 
database management system) ที่ รองรับการจัด เก็บและค้น คืนข้อมูล  RDF ด้วยภาษา 
SPARQL ผ่าน Jena API และ Jena Fuseki (เป็นสว่นหนึ่งของ Apache Jena) 

• Apache Jena Inference Engine เป็นซอฟตแ์วรส์  าหรบัประมวลผลเชิงอนุมาน
ข้อมูลฐานกฎ (Rule-base Inference Engine) ที่ใช้ส  าหรบัข้อมูลชนิด RDF (เป็นส่วนหนึ่งของ 
Apache Jena) 

Recommender
System Management

Semantic Search 
Management

Decision Support 
Management

Rule Management
Database Schema to Ontology

Mapping Management

Jena, D2RQ, RDF Data store, Reasoning engine

APIs & 
Web 

Service

Application
Management 

Data
Management 

Core Engines

 
ภาพ 6 แนวทางการพั นา ปรแกรมประยุกตด์้วย OAM Framework 

ที่มา: (Buranarach et al., 2016) 
 ระบบจัดการโปรแกรมประยุกต์ฐานความรูภ้ววิทยาหรือโอเอเอ็ม (OAM Framework) 
โปรแกรมตั้งค่าระบบแปลงข้อมูลจากฐานข้อมูลโดยใช้ภววิทยาและรับบสืบค้นข้อมูลเชิง
ความหมาย(Configuration)ประกอบไปดว้ยโปรแกรมย่อย 3 สว่น ไดแ้ก่  

1. ส่วนตั้งค่าการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลจากฐานขอ้มูลโดยใชภ้ววิทยา (Database to 
Ontology Mapping Component) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 
(Data Mapping) ในฐานขอ้มลูกบัฐานความรูภ้ววิทยาตามแบบมาตรฐาน OWL (Web Ontology 
Language) โดยสรา้งผลลัพธ์ในแบบข้อมูล RDF(Resource Description Framework) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถน าไปใช้งานในโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ตามแบบเทคโนโลยีเว็บ
ความหมาย(Semantic Web Technology) ไดอ้ย่างสะดวกซึ่งไดแ้สดงรายละเอียดในบทที่ 3 

https://jena.apache.org/documentation/tdb/
https://jena.apache.org/documentation/fuseki2/
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2. ส่วนตัง้ค่าการสืบคน้ขอ้มูล (Search Configuration Component) เป็นโปรแกรม
เครื่องมือที่ใชใ้นการก าหนดรูปแบบการสืบคน้และรูปแบบผลลพัธก์ารสืบคน้ขอ้มลูเชิงความหมาย 
(Semantic Search System) ซึ่งไดแ้สดงรายละเอียดในบทที่ 3 

โดยผลลัพธ์ที่ไดจ้ากโปรแกรมตั้งค่า (Configuration) จะน าไปใชง้านในโปรแกรมระบบ
สืบคน้เชิงความหมาย (Semantic Search System) ซึ่งเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใชใ้นการสืบค้น
ขอ้มลู RDF ซึ่งไดแ้สดงรายละเอียดในบทที่ 3 

ระบบบรกิารความรูก้ารผลิตล าไยคณุภาพออนไลนพ์ฒันาขึน้บนแพลตฟอรม์พฒันาระบบ
ฐานความรูด้ว้ยภววิทยาโดยเนน้ในสว่นของระบบการสืบคน้ขอ้มลู 

2.4 เว็บความหมาย (Semantic Web) 
 เว็บความหมาย(Semantic web) คือ ส่วนขยายเวิลด์ไวด์เว็บ  (WWW) ที่ช่วยให้เว็บ

สามารถประมวลผลไดโ้ดยคอมพิวเตอรโ์ดยตรงและเขา้ใจความหมายในการประมวลผลสิ่งต่าง ๆ 
ที่อยู่บนเว็บหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดเก็บและน าเสนอเนื ้อหาแบบมีโครงสรา้ง รวมถึงการ
วิเคราะห์จ าแนกได้ว่าข้อมูลที่ปรากฎนั้นสัมพันธ์กับขอ้มูลอ่ืน ๆ อย่างไร ความสามารถในการ
สืบคน้แบบ Sematic ช่วยใหก้ารสืบคน้ของผู้ที่ไม่ใช่ผูเ้ชี่ยวชาญในศาสตรน์ั้น ๆ สามารถสืบค้น
ขอ้มูลบนเว็บที่ใหค้อมพิวเตอรเ์ขา้ใจในระดับความหมายของการประมวลผลขอ้มูลบนเว็บอย่าง
อตัโนมติัสามารถเลือกขอ้มลูที่ตรงกบัความตอ้งการ (Berners-Lee et al., 2001) โดยใชม้าตรฐาน
ข อ ง  Resource Description Framework (RDF) Web Ontology Language (OWL) แ ล ะ 
Extensible Markup Language (XML) เพิ่มประสิทธิภาพมากขึน้ โดยมีองค์ประกอบของการ
ท างานในแต่ละส่วนตามล าดับชัน้ ดังภาพที่  7 สถาปัตยกรรมของเว็บเชิงความหมาย (Sematic 
Web) จะเก่ียวขอ้งกบัการระบุและรูปแบบของทรพัยากรที่ตอ้งการใชง้าน (URI/IRI and Unicode) 
ภาษาเอ็กซเ์อ็มแอล (XML  Language)  เนมสเปซ  (Namespaces)  โครงรา่งภาษาเอ็กซเ์อ็มแอล  
(XML  Schema)  ภาษาสอบถามส าหรบัเอ็กซเ์อ็มแอล (XML Query) แนวคิดของอารดี์เอฟและ
ไวยากรณ์   (RDF  Model  and  Syntax)  ภววิทยา(Ontology) กฎ (Rules) ภาษาสอบถาม 
(Query Language) ตรรกะ (Logics) โดยมีหน่วยงาน W3C (http://www.w3.org/) องคก์รสากล
ที่เป็นผูก้  าหนดแนวทางการพัฒนาและมาตรฐานส าหรบัขอ้มูลบนเว็บความหมาย (Kifer et al., 
2005) 
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ภาพ 7 สถาปัตยกรรมเว็บความหมาย(Semantic Web Architecture) 
ที่มา : (Berners-Lee et al., 2001) 

ในการพฒันาเว็บความหมายเพื่อประยุกตใ์ชใ้นการประมวลผลขอ้มลูที่มีความซบัซอ้นใน
ดา้นต่าง ๆ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญัดงันี ้  

• Uniform Resource Identifier (URI) เป็นสว่นของการระบกุารเขา้ถึงทรพัยากร 

• Extensive Markup Language (XML) เป็นส่วนของการใช้ภาษาในการนิยาม
ความหมายของเอกสารหรือขอ้มูล (Markup) โดยอาศัย Metadata ท าหน้าที่และแสดงประเภท
ขอ้มลูและโครงสรา้งของเอกสาร ช่วยใหก้ารประมวลผลและการตีความไดง้่ายขึน้ 

• Record Description Framework (RDF) เป็นส่วนของภาษามาตรฐานในการ
อธิบายลกัษณะความสมัพนัธข์องขอ้มลูโดยอาศยัโครงสรา้งภาษา XML  

• RDF Schema (RDFS) เป็นภาษาส าหรบัการนิยามหรือก าหนดโครงสรา้งของ 
RDF ในการอธิบายลกัษณะของขอ้มลูในรูปแบบคลาสตามมาตรฐานของ RDF 

• Web Ontology Language (OWL) ภาษาอธิบายขอ้มลูตามแนวคิดภววิทยา 

• SPARQL เป็นภาษาในการคน้คืนขอ้มลูส าหรบัเว็บเชิงความหมาย 

• Rule Interchange Format (RIF) กฎของ Semantic Web Stack ในแต่ละชัน้ 

• Logic ขั้นตอนวิธีในการพัฒนาภววิทยาให้สามารถเขียนแอพพลิเคชั่นที่มี
ลกัษณะเฉพาะในการอธิบายองคค์วามรู ้

• Proof ชัน้การพิสจูนเ์อกสารตามกฎ  

• Trust เป็นชัน้ที่จดัการเรื่องความปลอดภยัของเว็บ 
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ตาราง 8 สรุปงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการประยุกต ์ช้ภววิทยาบริการความรู้ 
ผูแ้ต่ง ประเด็นที่ศกึษา ผลการศึกษา 

Buranarach et al., 
2009 

การจดัการขอ้มลูและองคค์วามรู้
ที่ส  าคญัต่อการจดัการโรคเรือ้รงั 

ตน้แบบระบบ ค าแนะน าส าหรบั
ผูป่้วยโรคเบาหวาน 

Shyamaladevi, 
Mirnalinee, 
Trueman and 
Kaladevi, 2012 

การเชื่อมหลายภววิทยาเพื่อสรา้ง
ระบบบรกิารความรูด้า้นการ
จดัการโรคพืช 

เว็บไซตบ์ริการขอ้มลูความรู้
เก่ียวกบัการจดัการโรคพืชไร่ 

Zhang et al., 2011 วิธีการจดัการความรูท้างการ
เกษตรดว้ยภววิทยา  

ระบบสนบัสนนุการตดัสินใจทาง
การเกษตรดว้ยภววิทยา  

Phoksawat and 
Mahmuddin, 2016 

วิธีการจดัการความรูท้างการ
เกษตรแบบเชิงเด่ียว  

ระบบแนะน าการปลกูพืชแซมตาม
ความเหมาะสมของพืน้ที่ 

Jairak, 2016 การจดัการขอ้มลูการท่องเที่ยว
เชิงอนรุกัษ์ดว้ยภววิทยา   

ระบบแนะน าการท่องเที่ยวเชิง
อนรุกัษ์ 

Suksom et al., 2010 การจดัการขอ้มลูดา้นอาหารและ
โภชนาการ 

ระบบแนะน าดา้นอาหารและ
โภชนาการสว่นบุคคล 

Li Daiyi et al., 2013 จดัการความรูก้ระบวณการปลกู
พรกิไทยดว้ยภววิทยา 

ไดร้ะบบบรกิารขอ้มลูการปลกูพรกิ
ทัง้กระบวณการ 

Gonzalez-Andujar, 
2009 

พฒันาระบบผูเ้ชี่ยวชาญดา้นโรค
พืชจากต ารา 

ไดร้ะบบวินิจฉยัโรคพืชตระกูล
มะกอก 

Mahaman, Passam, 
Sideridis and 
Yialouris, 2003 

พฒันาระบบใหค้ าแนะน าการ
ก าจดัศตัรูพืชตระกลูพรกิและ
มะเขือ 

ไดร้ะบบใหค้ าแนะน าการก าจดั
ศตัรูพืชตระกลูพรกิและมะเขือ 

Wei et al., 2012 ศกึษาเทคโนโลยีก่ึงอตัโนมติัใน
การสรา้งภววิทยาการเกษตร 

ไดข้ัน้ตอนการสรา้งภววิทยา 
กึ่งอตัโนมติั 
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2.5 การประเมินภววิทยา  
การวดัประสิทธิภาพการสืบคน้สามารถวดัไดจ้ากค่าความถกูตอ้งและความแม่นย าซึ่งมีวิธี

ที่ ได้รับความนิยมในการวัดประสิทธิภาพการสืบค้นคือการวัดค่าประสิทธิภาพโดยรวม ( F-
measure )โดยที่สามารถอธิบายรายละเอียดกระบวนการประเมินไดด้งันี ้  

ความแม่นย า (Precision) คือ อัตราส่วนของผลการสืบคน้ที่ตรงตามความต้องการต่อ
จ านวนผลการสืบคน้ได ้ 

ค่าความครบถว้น (Recall) คือ อัตราส่วนของผลการสืบคน้ที่ตรงตามความตอ้งการ ต่อ
จ านวนขอ้มลูที่ตรงตามความตอ้งการทัง้หมด  

โดยค่า ความแม่นย า (Precision) และ ค่าความครบถว้น (Recall) สามารถค านวนโดยใช้
สมการเพื่อหาค่าไดด้งันี ้(Powers, 2008) 

 

Precision = 
𝑡𝑝

𝑡𝑝+𝑓𝑝
 

Recall =
𝑡𝑝

𝑡𝑝+𝑓𝑛
 

โดยก าหนดให ้ tp = จ านวนขอ้มลูที่สืบคน้ไดแ้ละถกูตอ้งตรงตามความตอ้งการ 
  fp = จ านวนขอ้มลูที่สืบคน้ไดแ้ต่ไม่ตรงตามความตอ้งการ  
  fn = จ านวนขอ้มลูที่ตรงตามความตอ้งการ แต่สืบคน้ไม่พบ  

true positives   false positives

false negatives   true negatives

relevant elements

selected elements

Precision =

Recall = 

 
 

ภาพ 8 ภาพอธิบายความหมาย Precision และ Recall  
(Powers, 2008) 
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จากภาพที่  8 สามารถสรุปได้ว่าค่า ความแม่นย า  (Precision) คือ ค่าที่ ใช้ประเมิน
ความสามารถในการคดัเลือกขอ้มลูโดยตดัขอ้มลูที่ไม่เก่ียวขอ้งออกไปจากผลลพัธก์ารสืบคน้  ส่วน
ค่า ความครบถว้น (Recall) คือค่าส าหรบัประเมินความสามารถในการดึงขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งออกมา 
ดงันัน้สามารถสรุปการประเมินความแม่นย า (Precision) และความครบถว้น (Recall) โดยการวดั
ค่าประสิทธิภาพโดยรวม (F-measure) ดว้ยสมการดงันี ้ 
 

𝐹 = 2 .
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 . 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
 

 
ผลลัพธ์ที่ ได้จะแสดงให้ทราบถึงอัตราความถูกต้องและประสิทธิภาพในการค้นคืน

สารสนเทศของระบบผ่านภววิทยาในอตัรารอ้ยละ (Powers, 2008) 
 

2.6 การประเมินการยอมรับเทค น ลย ี
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ใช้ร่วมกับแนวคิดภววิทยาด้านการผลิตล าไย

คุณภาพ นอกจากปัจจัยด้านประสิทธิภาพการสืบค้นของระบบยังมีปัจจัยด้านการยอมรับ
เทคโนโลยีของผูใ้ชเ้ป็นปัจจัยหนึ่งที่ตอ้งใหค้วามส าคัญในการถ่ายทอดเทคโนโลยีองคค์วามรูไ้ด้
อย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งการยอมรบัเทคโนโลยี หมายถึง การน าเทคโนโลยีที่ยอมรบัมาใชง้าน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบุคคลหรือส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องกับพฤติกรรมทัศนคติ ความง่ายในการใช้เทคโนโลยี นอกจากนี ้ส่งผลต่อผู้ใช้ด้าน
ประสบการณ์การใชง้าน ความรู ้และทักษะเพิ่มมากขึน้ หนึ่งในทฤษฎีการยอมรบัเทคโนโลยี เป็น
ทฤษฎีที่ได้รบัการยอมรับในการน ามาประยุกต์ใชเ้ป็นเครื่องมือวัดความส าเร็จของการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการใชร้ะบบสารสนเทศ (F. D. Davis, 1989) โดยประยุกตม์าจากทฤษฎี
ทางสังคมวิทยาที่กล่าวถึงทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (Theory of Planned Behavior: TPB) 
(Fishbein, 1979)ซึ่งใชเ้ป็นทฤษฎีในการศึกษาพฤติกรรมของมนุษยภ์ายใตภ้าวะก่อนที่มนุษยจ์ะ
ตดัสินใจแสดงพฤติกรรมหรือกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งออกมา มนุษยจ์ะพิจารณาถึงผลลพัธท์ี่จะ
เกิดขึน้ก่อนเสมอเรียกว่าความตอ้งใจแสดงพฤติกรรม (Awa et al., 2010)  จึงเลือกแบบจ าลอง
การยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) เป็นเครื่องมือในการศึกษา
ปัจจยัการยอมรบัระบบบริการความรูด้า้นการผลิตล าไยคณุภาพ โดยทฤษฎีดงักล่าวประกอบดว้ย
ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยีของผูใ้ช้ ไดแ้ก่ ตัวแปรภายนอก(External Variable) 
หมายถึง อิทธิพลของตัวแปรภายนอก เช่น ประสบการณ์ ความเขา้ใจ ความเชื่อ สิ่งแวดลอ้มทาง
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หรือพฤติกรรมทางสงัคม เป็นตน้ การรบัรูถ้ึงประโยชน ์(Perceived Usefulness) หมายถึง ระดับ
ความเชื่อว่า จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพหรือพัฒนาศักยภาพผลงานตนเองได้อย่างไรจึงเป็นตัว
ก าหนดการรบัรูใ้นแต่ละบุคคล การรบัรูใ้นการใชง้านง่าย (Perceived Ease of Use) ซึ่ง หมายถึง 
ระดับความเชื่อที่ว่าเทคโนโลยีนัน้ตอ้งมีความง่ายที่จะใชง้านและไม่ตอ้งใชค้วามพยายามมาก ซึ่ง
เป็นตวัก าหนดการรบัรูว้่าตรงกบัความตอ้งการหรือไม่ ซึ่งจะส่งต่อไปยงัทศันคติในการใช ้(Attitude 
Toward Using) หมายถึง ทัศนคติของผูใ้ชซ้ึ่งเป็นเจตนาที่เกิดขึน้จากผลของการรบัรูถ้ึงประโยชน์
และการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชร้ะบบซึ่งส่งผลต่อระดบัความสนใจที่จะใชเ้ทคโนโลยีหรือยอมรบั
การใชง้านในแต่ละบุคคล ปัจจัยเจตนาในการใชง้านเทคโนโลยี (Behavioral Intention to use) 
หมายถึง แนวโนม้หรือการตัง้ใจที่จะใชง้านซึ่งขึน้อยู่กบัพฤติกรรมความสนใจที่จะใชเ้ทคโนโลยีของ
แต่ละบุคคล หลังจากผ่านกระบวนการเหล่านั้นจึงเกิดการใช้งานจริง (Actual System Use) 
หมายถึง มีบคุคลที่ยอมรบัเทคโนโลยีและใชง้านจรงิ ดงัภาพที่ 9 

 

 
ภาพ 9 แบบจ าลองการยอมรับเทค น ลยีของผู้ ช้ 

ที่มา : (F. D. Davis et al., 1989) 
 
 การศึกษางานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยีพบว่านกัวิจยัส่วน
ให ญ่ ได้ ท า ก า รศึ ก ษ าก า รย อ ม รับ เท ค โน โล ยี โด ย อ าศั ย แ บ บ จ า ล อ งก า รย อม รับ
เทคโนโลยี(Technology Acceptance Model : TAM) และพบว่ามี 2 ปัจจัยหลัก คือการรบัรูถ้ึง
ประโยชน์ที่ได้รบัและการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใช้งาน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อการรบัรูถ้ึง
ประโยชนท์ี่ไดร้บัจากเทคโนโลยีและทศันคติที่มีต่อการใชง้านส่วนความตัง้ใจหรือเจตนาในการใช้
งานซึ่งไดร้บัอิทธิพลจากทัศนคติที่มีต่อการใชง้านและการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่ไดร้บัจากเทคโนโลยี 
ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการยอมรบัการใชง้าน (F. D. Davis, 1989) ดงันัน้สามารถน าแนวคิดดงักล่าว
มาปรบัใชใ้นการพฒันาแบบสอบถามเพื่อใชเ้ป็นเครื่องมือส าหรบัรวบรวมขอ้มูลความคิดเห็นดา้น
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การเรียนรูก้ารใชง้านระบบ ความน่าเชื่อถือของระบบและความพรอ้ม
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ของผูใ้ชร้วมถึงความพึงพอใจในมมุมองของผูใ้ชง้านจริง (Hussain et al., 2014; Lin and Chang, 
2011) ช่วยใหส้ามารถประเมินคุณภาพโดยรวมของระบบบริการความรูก้ารผลิตล าไยคุณภาพ
ออนไลนแ์ละทราบถึงแนวโน้มการยอมรบัเทคโนโลยีของเกษตรกรผู้ปลูกล าไยรวมถึงทราบถึง
อปุสรรคและขอ้จ ากดัในการผสานรวมเทคโนโลยีสารสนเทศกบัการเกษตรได ้

2.7 แนวคิดการพั นาเคร่ืองมือแบบสอบถาม 
  นอกจากการทดสอบประสิทธิภาพทางเทคนิคของระบบบรกิารความรูก้ารผลิต
ล าไยคณุภาพออนไลนแ์ลว้การประเมินประสิทธิภาพในมมุมองของผูใ้ชง้านเป็นอีกปัจจยัหนึ่งที่
ตอ้งใหค้วามส าคญัซึ่งจะสง่ผลกระทบต่อแนวโนม้การยอมรบัเทคโนโลยีในอนาคตซึ่งการประเมิน
ประสิทธิภาพในมมุมองของผูใ้ช ้สามารถท าไดโ้ดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวม
ขอ้มลู โดยมีหลกัการที่เก่ียวขอ้งดงันี ้ 

2.7.1 แนวคิดการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
การศกึษาการยอมรบัระบบบรกิารองคค์วามรูก้ารผลิตล าไยคณุภาพออนไลนโ์ดย

ผูใ้ช้ซึ่งเป็นลักษณะของการวิจัยเชิงส ารวจจากกลุ่มประชากรที่เป็นเกษตรกรชาวสวนล าไยใน
จงัหวดัเชียงใหม่และล าพนูสามารถนบัจ านวนไดแ้น่นอน มีสตูรค านวณเพื่อหาขนาดกลุ่มตวัอย่าง
กรณีทราบจ านวนประชากรชดัเจนนิยมใชส้ตูรของ Taro Yamane  (Yamane, 1973) และสตูรของ
เครซี่และมอรแ์กน  (Krejcie and Morgan, 1970) ซึ่งสูตรของ Taro Yamane  เหมาะส าหรับ
งานวิจยัเชิงส  ารวจที่เก่ียวขอ้งกบัค่าสดัส่วนเท่านัน้หมายถึงตอ้งตอบแค่ ใช่ ไม่ใช่ หรือ ชอบ กบั ไม่
ชอบ โดยงานวิจยันีเ้ลือกใชส้ตูรของเครซี่และมอรแ์กนเนื่องจากลกัษณะของขอ้ค าถามที่ใชใ้นการ
ส ารวจเป็นมาตรวัดของลิเคิรท์ซึ่งเป็นมาตรวัดที่ ใช้ส  าหรับให้ผู ้แสดงระดับความคิดเห็นใน 
แบบสอบถามปลายปิดใชเ้กณฑ ์5 ระดับ แทน 5 ความหมายคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
และนอ้ยที่สดุ โดยมีรายละเอียดของสตูร ดงันี ้ 

 

𝑛 =
𝑋2𝑁𝑝(1 − 𝑝)

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑋2𝑝(1 − 𝑝)
 

 
เมื่อ  n   = ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
 N  = จ านวนประชากรทัง้หมด  
 e   = ระดบัความคลาดเคลื่อนของการสุม่ตวัอย่างที่ยอมรบัได ้

 X2  = ค่าไคสแควรท์ี่ df เท่ากบั 1 และระดบัความเชื่อมั่น 95%(X2 = 3.841) 
 P  = สดัสว่นของลกัษณะที่สนใจในประชากร  
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2.7.2 การก าหนดเกณฑท์ี่ ช้ประเมิน 
  การวัดความรูส้ึกของผูใ้ชอ้าจมีความคลาดเคลื่อนได้หากผูต้อบแบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็นไม่ตรงกบัความรูส้ึกที่แทจ้รงิในขณะนัน้ ดงันัน้การใชม้าตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับตามวิธีของลิเคิรท์ (Likert, 1932) สามารถลดความคลาดเคลื่อนของค าตอบได้ โดยมี
แนวคิดในการสรา้งมาตรวดัเจตคติของลิเคิรท์ คือ ก าหนดขอ้ความเก่ียวกบัความรูส้ึกที่ตอ้งการวดั
ใหม้ากที่สดุทัง้เชิงบวกและเชิงลบที่มีความชดัเจนหรือไม่แปลความหมายที่ก ากวม  

เกณฑใ์นการประเมินเพื่อใหค้ะแนนค่าน า้หนกัของประประเมินในแบบสอบถามของ

ผูต้อบแบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ระดบั ตามวิธีของลิเคิรท์ (Likert Scale)  

 ระดบัความเห็น   ค่าน า้หนกัคะแนน  

 นอ้ยที่สดุ   ก าหนดใหม้ีค่าเท่ากบั 1 คะแนน  

 นอ้ย    ก าหนดใหม้ีค่าเท่ากบั 2 คะแนน 

 ปานกลาง   ก าหนดใหม้ีค่าเท่ากบั 3 คะแนน 

 มาก    ก าหนดใหม้ีค่าเท่ากบั 4 คะแนน 

 มากที่สดุ   ก าหนดใหม้ีค่าเท่ากบั 5 คะแนน 

โดยก าหนดความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ดว้ยสตูรดงันี(้Sturges, 1926) 

  ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ = 
ค่าสงูสดุ−ค่าต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

 
2.7.3 การหาดัชนีความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หา 

  ความตรงของเนือ้หาหมายถึงการที่เครื่องมือสามารถวดัไดต้รงกับวตัถุประสงคท์ี่
ต้องการ การหาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาท าได้โดยการพิจารณาความสอดคล้องของข้อ
ค าถามกับวัตถุประสงค์ ซึ่งผู้พิจารณาต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวขอ้งกับแนวคิดที่ต้องการวัด 
จ านวน 3 คนขึน้ไป และใหค้ะแนนตามวิธีการค านวณค่าความ โดยเกณฑร์ะดบัความคิดเห็นจะใช้
มาตราสว่นมาตราประเมินค่า 4 ระดบั ดงันี ้  
  1 หมายถึง ไม่สอดคลอ้ง กบันิยามของตวัแปรที่ก าหนด 
  2 หมายถึง สอดคลอ้งนอ้ย กบันิยามของตวัแปรท่ีก าหนด   
  3 หมายถึง สอดคลอ้งค่อนขา้งมาก กบันิยามของตวัแปรท่ีก าหนด 
  4 หมายถึง สอดคลอ้งมาก กบันิยามของตวัแปรท่ีก าหนด  
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 ดงันัน้ในลกัษณะการค านวณจรงิ จึงมีลกัษณะเป็นขอ้มลูทวิ (dichotomous) คือ ไม่
สอดคลอ้ง (1 หรือ 2) และ สอดคลอ้ง (3 หรือ 4) 
 การหาดชันีความเที่ยงตรงรายขอ้ (Item Content  Validity: I-CVI) นัน้หาไดจ้ากจ านวน
ผูเ้ชี่ยวชาญที่ประเมินขอ้ค าถามนัน้ในระดบัความสอดคลอ้ง(ประเมินระดบั 3 หรือ 4) หารดว้ย
จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญทัง้หมด ดงัสตูรค านวณนี ้
   I-CVI = 𝑁𝑐/𝑁  
 โดยที่  Nc แทน จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญที่ประเมินขอ้ค าถามในระดบัสอดคลอ้ง 
  N แทน จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญทัง้หมด    
 การค านวนค่าดชันีความตรงเชิงเนือ้หาทัง้ฉบบั (Content Validity for Scale , S -CVI) 
โดยวิธีค านวณหาค่าเฉลี่ยของดชันีความตรงเชิงเนือ้หารายขอ้ (S-CVI/Ave) จากสตูรดงันี ้ 
  S-CVI/Ave   =   ∑(S − CVI)/p 
 โดยที่ ∑(S − CVI) แทน ผลรวมของค่า I-CVI  
  p            แทน จ านวนขอ้ค าถามทัง้หมด 
 

2.7.4 การวิเคราะหค์่าความเชื่อมั่น 
 การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่องมือว่า

สามารถใหผ้ลการวดัอย่างคงเสน้คงวาหรือไม่เมื่อใชว้ัดในหลาย ๆ ครัง้ ดังนัน้ค่าความเชื่อมั่นจึง
สามารถบอกถึงความคงที่ (Stability) ความคงเสน้คงวา (Consistency) และความเชื่อถือวางใจได ้
(Dependability) ของเครื่องมือ การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของเครื่องมือมีอยู่หลายวิธี ซึ่งใน
งานวิจัยนี ้ได้ใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค  (Cronbach’s Alpha Reliability 
Coefficient)  (Cronbach, 1970) ดว้ยสตูรดงันี ้ 

𝛼 =
𝐾

𝐾 − 1
(1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑖
2 ) 

โดยที่   

𝛼  แทน สมัประสิทธิ์แอลฟา 
 K  แทน จ านวนขอ้ค าถาม 

 ∑ 𝑆𝑖
2  แทน ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแต่ละขอ้  

 𝑆𝑖
2  แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
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ซึ่งค่าทางสถิติที่ไดจ้ะสะทอ้นความสมัพนัธข์องหวัขอ้โดยรวมทัง้หมด โดยค่าสถิติมีค่าอยู่ระหว่าง 0 
ถึง +1 โดยจะพิจารณาค่าตัวเลขที่ยิ่งเขา้ใกล้ 1 ยิ่งแสดงว่าเครื่องมือมีความเชื่อมั่นสูง และค่า
สมัประสิทธิ์ความเชื่อมั่นที่ยอมรบัไดโ้ดยทั่วไป คือ มากกว่า 0.8 (Streiner and Norman, 1995) 
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บทที ่3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

  
งานวิจยันีเ้ป็นการพฒันาโมเดลส าหรบัระบบผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อบรกิารความรูก้ารผลิตล าไย

คณุภาพโดยอาศยัหลกัการภววิทยา มีรายละเอียดขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัดงัภาพ 11 

ความรู้ ่อนเร้นความรู้ชัดแจ้ง
การจัดการองคค์วามรู้

พั นาระบบบริการองคค์วามรู้การผลิตล าไยคุณภาพ

ก าหนดรูปแบบ/โครงสรา้งการน าเขา้ขอ้มลู

ตรวจสอบ
ขอ้มูลโรคใน

ล าไย

การใหปุ้๋ ย
ล าไย

การใชส้าร
กระตุน้ออก

ดอก

แนะน าการตดั
แต่งช่อผล

แนะน าการตดั
แต่งทรงพุ่ม

งานวิจัย

คดัเลือกเอกสาร
ความรู้
การแปลงความรู้ โครงสรา้งความรู ้

ความรูซ้อ่นเรน้ ความรูช้ดัแจง้

จัดระเบียบ การท าใหเ้ป็นทางการ

Interface

ก าหนดโดเมนและขอบเขต
ก าหนดคณุสมบัติของ

คลาส 

ก าหนดเงื่อนไขและ
ขอ้ก าหนดขอ้มูล

ก าหนดค่าตวัแทน

สรา้งคลาสและ
ความสมัพันธ ์

ตรวจสอบภววิทยา

ออกแบบและพฒันาภววิทยา

ผู้ ช้

ร้องขอและเข้าถึง
ข้อมูล

DB

 
ภาพ 10 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 จากภาพที่ 10 แสดงขัน้ตอนการด าเนินงานวิจยัซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงันี ้ส่วนการ
จัดการองคค์วามรู ้เป็นส่วนที่ท าหนา้ที่ในการรวบรวมองคค์วามรูจ้ากแหล่งขอ้มูลที่น่าเชื่อถือใน
ลกัษณะที่เป็นความรูช้ดัแจง้จากฐานขอ้มลูงานวิจยั โดยใชห้ลกัการจ าแนกหมวดหมู่ดว้ยค าส าคญั
เพื่อใหไ้ดง้านวิจัยในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับการผลิตล าไยคุณภาพ ในส่วนขอ้มูลจากความรูซ้่อน
เรน้ประยุกตใ์ชโ้ครงสรา้งขอ้มูลจากความรูช้ัดแจง้เป็นตวัการในการแปลงความรูจ้ากความรูซ้่อน
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เรน้ไปสู่ความรูช้ัดแจง้เพื่อใหร้วมอยู่ภายใตโ้ครงสรา้งและฐานขอ้มูลเดียวกัน จากนั้นน าขอ้มูลที่
คัดเลือกได้เข้าสู่กระบวนการออกแบบและสร้างภววิทยาโดยผู้ใช้ได้อาศัยโปรแกรมโฮโซะ
(Hozo)เป็นเครื่องมือหลกัในการท างานซึ่งจะอธิบายในรายละเอียดในหวัขอ้ 3.1  

ส่วนที่ 2 เป็นการพัฒนาระบบบริการความรูก้ารผลิตล าไยคณุภาพซึ่งหมายถึงการน าเอา
ฐานความรูภ้ววิทยาที่ไดพ้ฒันาในสว่นที่ 1 มาพฒันาเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปโดยมีเป้าหมายเพื่อให้
ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงขอ้มลูองคค์วามรูโ้ดยระบบสืบคน้ในมิติของโรคล าไย แมลงล าไย การตดัแต่งช่อ
ผล การตดัแต่งทรงพุ่ม การใชก้ารกระตุน้ออกดอก และการใส่ปุ๋ ย โดยไดอ้าศยั  OAM Framework 
เป็นเคร่ืองมือหลกัในการพฒันาดงัแสดงรายละเอียดในหวัขอ้ 3.2  

นอกจากนี ้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี ้จึงมีการทดสอบประสิทธิภาพการ
ท างานของระบบบริการความรูก้ารผลิตล าไยคณุภาพออนไลนแ์ละประเมินการยอมรบัเทคโนโลยี
ดงัแสดงในหวัขอ้ 3.3 และ 3.4 ตามล าดบั  
3.1 การจัดการองคค์วามรู้  

สว่นการจดัการองคค์วามรูห้มายถึงการน าขอ้มลูความรูซ้่อนเรน้ (Tacit Knowledge) และ
ความรูช้ัดแจง้ (Explicit Knowledge)ที่แหล่งขอ้มูลที่น่าเชื่อถือมาพัฒนาใหเ้ป็นระบบเพื่อใหผู้ใ้ช้
สามารถเขา้ถึงขอ้มลูและใชป้ระโยชนไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพโดยในงานวิจยันีป้ระกอบดว้ยขัน้ตอน
ดงันี ้

3.1.1 รวบรวมขอ้มลูองคค์วามรูก้ารผลิตล าไย 
ในงานวิจัยได้ส  ารวจและรวบรวมข้อมูลความรูท้ี่ เก่ียวข้องกับการผลิตล าไย

คณุภาพ พบว่ามีขอ้มลูความรูจ้  านวนมากและอยู่ในรูปแบบที่หลากหลาย ดงันัน้จึงคดัเลือกขอ้มลู
จากแหล่งขอ้มลูประเภทความรูช้ดัแจง้ (Explicit Knowledge) ที่น่าเชื่อถือตามขอบเขตการศึกษา 
ซึ่งปรากฏว่ามีงานวิจัยจ านวน 142 งานวิจัย และข้อมูลการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้เชี่ยวชาญหรือ
ขอ้มูลความรูซ้่อนเรน้ (Tacit Knowledge) พบว่ามีขอ้มูลเก่ียวกับการผลิตล าไยปริมาณมากและ
หลากหลายหัวขอ้ในดา้นต่าง ๆ เช่น การขยายพันธุ ์การแปรรูป การตลาด และการเก็บเก่ียว เป็น
ตน้ และเนื่องจากขอ้มูลประเภทความรูช้ัดแจง้อยู่ในลกัษณะของฐานขอ้มูลจึงใชห้ลกัการจ าแนก
หมวดหมู่ดว้ยค าส าคญัของงานวิจยัเพื่อกรองขอ้มลูงานวิจยัใหเ้หลือเฉพาะงานวิจยัที่ตรงกบัความ
ตอ้งการ ในงานวิจัยนีจ้  าแนกหมวดหมู่ย่อยองคค์วามรูต้ามปัจจยัส าคญัในการผลิตซึ่งไดแ้ก่ การ
ตดัแต่งช่อผล การตัดแต่งทรงพุ่ม การกระตุน้การออกดอกดว้ยสารโพแทสเซียมคลอเรต (KClO3) 
และโซเดียมคลอเรต (NaClO3) การจดัการโรคและแมลงศตัรูล าไย และการใสปุ่๋ ย จึงท าใหส้ามารถ
จ ากดัปรมิาณเหลือเอกสารที่ใชใ้นการพฒันาองคค์วามรูจ้  านวน 50 งานวิจยั 
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3.1.2 วิเคราะหแ์ละสกดัองคค์วามรูก้ารผลิตล าไยคณุภาพ 
การวิเคราะหข์อ้มูลจากเอกสารงานวิจัยที่ไดจ้  าแนกตามประเด็นต่าง ๆ เพื่อหา

รูปแบบและโครงสรา้งของข้อมูลแต่ละประเภทเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสกัดองค์ความรูแ้ละ
ออกแบบภววิทยา ดังภาพที่ 10 ซึ่งพบว่ารูปแบบโครงสรา้งขอ้มูลของความรูต้ามหมวดหมู่ย่อย 
ดงันี ้ 

• การตัดแต่งช่อผล ประกอบดว้ยขอ้มูลส าคัญคือ ชื่อเทคนิคการตัดช่อผล ขัน้ตอน
หรือวิธีการ ขอ้ควรระวงั และรูปภาพประกอบ 

• การตัดแต่งทรงพุ่ม ประกอบด้วย ชื่อเทคนิคการตัดแต่งทรงพุ่ม ขั้นตอนหรือ
วิธีการ ขอ้ควรระวงั และรูปภาพประกอบ 

• การกระตุ้นการออกดอกด้วยสารโพแทสเซียมคลอเรตและโซเดียมคลอเรต 
ประกอบดว้ย ชื่อสารที่ใช ้ปรมิาณความเข็มขน้ของสาร วิธีการใช ้ขอ้จ ากดั และขอ้ควรระวงั  

• การใสปุ่๋ ยบ ารุง ประกอบดว้ย สตูรปุ๋ ย ปรมิาณการใชท้ี่เหมาะสม และวิธีการใส ่

• การจัดการโรค ประกอบดว้ย ชื่อโรค อาการโรคโดยสามารถแยกตามบริเวณที่
แสดงอาการของโรคได้แก้ บริเวณกิ่งและล าตน้ บริเวณใบ บริเวณดอก บริเวณผล บริเวณราก 
ลกัษณะการเติบโต  การก าจดัและปอ้งกนั 

• การจดัการแมลง ประกอบดว้ย ชื่อแมลง ลกัษณะแมลง ลกัษณะการท าลาย การ
ก าจดัและปอ้งกนั 

เมื่อทราบโครงสรา้งของขอ้มลูองคค์วามรูแ้ลว้ไดอ้อกแบบฐานขอ้มูลใหส้อดคลอ้งกับ
โครงสรา้งที่พบเพื่อท าการสกัดขอ้มลูจากเอกสารเขา้สู่ฐานขอ้มูลโดยอาศยัการพิจารณาขอ้ความ
ตามโครงสรา้งขอ้มลูโดยผูเ้ชี่ยวชาญ ในสว่นการสกดัความรูจ้ากตวัแทนผูเ้ชี่ยวชาญใชแ้บบฟอรม์ที่
สอดคลอ้งกับโครงสรา้งขอ้มูลเพื่อใช้สัมภาษณ์ตัวแทนผูเ้ชี่ยวชาญ โดยเลือกผูเ้ชี่ยวชาญที่เป็น
เกษตรกรที่มีประสบการณ์เพื่อบนัทึกขอ้มูลองคค์วามรูต้ามแบบฟอรม์ที่ก าหนดซึ่งพบว่าความรู้
จากเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นองค์ความรูท้ี่ตรงกับองคค์วามรูใ้นเอกสารเช่น ความรูเ้ก่ียวขอ้งการ
ก าจดัโรคและแมลงศตัรูล าไย การตดัแต่งกิ่ง การใสส่ารกระตุน้การออกดอก ทัง้นีม้ีความรูเ้ก่ียวกบั
การใส่ปุ๋ ยที่เกษตรกรผูเ้ชี่ยวชาญใชปุ้๋ ยในสตูรที่เพิ่มเติมกว่าในเอกสาร จากนัน้น าขอ้มลูจดัเก็บลง
ฐานข้อมูล เพื่ อให้ข้อมูลความรู้ซ่อนเร้น  (Tacit Knowledge) และความรู้ชัดแจ้ง  (Explicit 
Knowledge) อยู่ในรูปแบบเดียวกนัและพรอ้มในขัน้ตอนต่อไป 
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การตดัแต่งช่อผล การตดัแต่งทรงพุ่ม การกระตุน้การออกดอก การจดัการโรคและแมลง การใส่ปุ๋ ย

- ช่ือเทคนิค
- ขัน้ตอนวิธีการ
- ขอ้ควรระวัง
- รูปภาพประกอบ

- ช่ือเทคนิค
- วิธีการ
- ขอ้ควรระวัง
- รูปภาพประกอบ

- วิธีการใช้ 
- ขอ้จ  ากัด
- ขอ้ควรระวัง
- ปริมาณ

- สูตรปุ๋ ย
- ปริมาณการใช้
- วิธีการใช้
- ระยะการผลิตท่ีควรใช้

- ช่ือโรค
- อาการโดยรวม
- อาการบริเวณก่ิง
- อาการบริเวณใบ
- อาการบริเวณดอก
- อาการบริเวณผล
- อาการบริเวณราก
- อาการการเติบโต
- สาเหตุของโรค
- การก  าจัดและปอ้งกัน

- ช่ือแมลง
- ลกัษณะแมลง
- การท าลาย
- การก  าจัดและปอ้งกัน
- รูปประกอบ

จ าแนกออกเป็น 5 กลุ่ม
โดยใชค้  าส  าคัญเป็นคีย ์เหลืองานวิจัย 32 งาน

งานวิจยัด้านล  าไย
จ านวน 105 เร่ือง

จดักลุ่มตามประเภท
งานวิจยั

พนัธ์ุ

สรีรวิทยา

แปรรูปและผลิตภณัฑ์

เศรษฐศาสตรแ์ละสงัคม

เทคโนโลยีการผลิต

การเก็บเกี่ยว

การขยายพนัธ์ุ

ล าไยอินทรยี์

วิเคราะหรู์ปแบบโครงสรา้งขอ้มลู

 
ภาพ 11 การท างาน นส่วนการจ าแนกและวิเคราะหรู์ปแบบข้อมูล 

นอกจากนีจ้ากการรวบรวมองคค์วามรูต้ามปัจจยัที่ส  าคญัดงักล่าวยงัพบว่าระยะการผลิต
เป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่ เชื่อมการท างานของปัจจัยการผลิตทั้ง 5 ซึ่งระยะในการผลิตล าไยแบ่ง
ออกเป็น 7 ช่วง ประกอบดว้ย ช่วงเตรียมตน้ ช่วงก่อนออกดอก ช่วงออกดอก ช่วงติดผล ช่วงผล
ระยะตน้ ช่วงผลระยะกลางและช่วงเก็บเก่ียวผลผลิตซึ่งการจดัการสวนล าไยในแต่ละระยะมีวิธีการ
จัดการที่แตกต่างกันในแต่ละปัจจัยการผลิต เช่น โรคและแมลงจะมีการระบาดมากในบางระยะ
ของการผลิตหรือการใส่ปุ๋ ยพบว่าล าไยจะมีความตอ้งการแร่ธาตใุนแต่ละระยะที่แตกต่างกนัดงันัน้
สูตรปุ๋ ยที่ใชก้็ตอ้งแตกต่างกันดว้ย (Khaosumain et al., 2008) ดังนัน้จากการวิเคราะหแ์ละสกัด
ความรูก้ารผลิตล าไยคุณภาพท าให้ได้ฐานข้อมูล จ านวน 33 ตาราง ดังภาพที่  11 และแสดง
ความสมัพนัธข์องตารางฐานขอ้มลูที่เชื่อมโยงกบัภววิทยาดงัตารางที่ 9  
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ภาพ 12 แบบจ าลองความส าพันธข์องตาราง านข้อมูล 
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ตาราง 9 ตาราง านข้อมูลทีเ่ชื่อม ยงกับภววิทยาการผลิตล าไยคุณภาพ 
 ชื่อตาราง ความหมาย 

1 disease เก็บขอ้มลูโรค 
2 disease เก็บขอ้มลูชื่อโรค 
3 diseasenickname เก็บขอ้มลูความสมัพนัธร์ะหว่างโรคกบัชื่อโรค 
4 disease_du เก็บขอ้มลูความสมัพนัธร์ะหว่างโรคกบัระยะการผลิต 
5 durationname เก็บขอ้มลูชื่อระยะการผลิต 
6 production เก็บขอ้มลูรายละเอียดระยะการผลิต 
7 du_namec เก็บขอ้มลูความสมัพนัธร์ะหว่างชื่อระยะการผลิตกบั

รายละเอียดระยะการผลิต 
8 fertilizer เก็บขอ้มลูสตูรปุ๋ ย 
9 fertilizer_du เก็บขอ้มลูความสมัพนัธร์ะหว่างปุ๋ ยกบัระยะการผลิต 
10 fruit_thinning เก็บขอ้มลูการตดัแต่งช่อผล 
11 fruit_thinning_tech เก็บขอ้มลูชื่อเทคนิคตดัแต่งช่อผล 
12 fruit_thinning_du เก็บขอ้มลูความสมัพนัธร์ะหว่างการตดัแต่งช่อผลกบัระยะการ

ผลิต 
13 insect เก็บขอ้มลูแมลงศตัรูล าไย 
14 insect_du เก็บขอ้มลูความสมัพนัธร์ะหว่างแมลงศตัรูล าไยกบัระยะการ

ผลิต 
15 potassiumchlorate เก็บขอ้มลูการใชส้ารกระตุน้ออกดอก 
16 potas_technique เก็บขอ้มลูชื่อเทคนิคการใชส้ารกระตุน้ออกดอก 
17 chlorate_du เก็บขอ้มลูความสมัพนัธร์ะหว่างการใชส้ารกระตุน้ออกดอกกบั

ระยะการผลิต 
18 pruning เก็บขอ้มลูการตดัแต่งทรงพุ่ม 
19 pruning_tech เก็บขอ้มลูชื่อเทคนิคตดัแต่งทรงพุ่ม 
20 pruncross เก็บขอ้มลูความสมัพนัธร์ะหว่างการตดัแต่งทรงพุ่มกบัชื่อ

เทคนิคการตดัแต่งทรงพุ่ม 
21 pruning_du เก็บขอ้มลูความสมัพนัธร์ะหว่างการตดัแต่งทรงพุ่มกบัระยะ

การผลิต 
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22 symptom_branch เก็บขอ้มลูอาการโรคบรเิวณกิ่งและล าตน้ 
23 symptom_bunch เก็บขอ้มลูอาการโรคบรเิวณดอกและช่อ 
24 symptom_fruit เก็บขอ้มลูอาการโรคบรเิวณผล 
25 symptom_growth เก็บขอ้มลูลกัษณะการเติบโต 
26 symptom_leaf เก็บขอ้มลูอาการโรคบรเิวณใบและยอด 
27 symptom_root เก็บขอ้มลูอาการโรคบรเิวณราก 
28 dis_sym_branch เก็บขอ้มลูความสมัพนัธร์ะหว่างโรคกบัอาการโรคบรเิวณกิ่ง

และล าตน้ 
29 dis_sym_bunch เก็บขอ้มลูความสมัพนัธร์ะหว่างโรคกบัอาการโรคบรเิวณดอก

และช่อ 
30 dis_sym_fruit เก็บขอ้มลูความสมัพนัธร์ะหว่างโรคกบัอาการโรคบรเิวณผล 
31 dis_sym_growth เก็บขอ้มลูความสมพนัธร์ะหว่างโรคกบัอาการลกัษณะการ

เติบโต 
32 dis_sym_leaf เก็บขอ้มลูความสมัพนัธร์ะหว่างโรคกบัอาการโรคบรเิวณใบ 
33 dis_sym_root เก็บขอ้มลูความสมัพนัธร์ะหว่างโรคกบัอาการโรคบรเิวณราก 

3.1.3 ออกแบบและพฒันาภววิทยาการผลิตล าไยคณุภาพ 
จากการวิเคราะหรู์ปแบบขอ้มลูไดด้งัภาพที่ 11 จึงน ารูปแบบดงักลา่วเป็นตน้แบบ

ในการออกแบบและพฒันาภววิทยาโดยใชโ้ปรแกรมโฮโซะ(Hozo) เป็นเคร่ืองมือหลกัในการพฒันา
ซึ่งมีขัน้ตอนในการพฒันาดงันี ้

1. ก าหนดโดเมนและขอบเขตของภววิทยา (Determine Domain and Scope) 
โดเมนหลกัของการออกแบบภววิทยาคือการผลิตล าไยคณุภาพโดยใหค้วามสนใจ 

5 ปัจจัยการผลิตคือ การตัดช่อผล การตัดทรงพุ่ม การกระตุน้การออกดอกดว้ยสารโพแทสเซียม
คลอเรตและโซเดียมคลอเรต การจดัการโรคและแมลง และการใส่ปุ๋ ยและอาหารบ ารุง โดยมีระยะ
การผลิตเป็นปัจจัยเชื่อมโยงทัง้ 5 ปัจจยั ระยะการผลิต แบ่งเป็น 7 ระยะ ไดแ้ก่ ช่วงเตรียมตน้ ช่วง
ก่อนออกดอก ช่วงออกดอก ช่วงติดผล ช่วงผลระยะตน้ ช่วงผลระยะกลางและช่วงเก็บเก่ียว ซึ่งจาก
การสงัเคราะหง์านวิจยัพบว่าระยะการผลิตล าไยเป็นปัจจยัที่ก าหนดวิธีการดแูลเอาใจใส่ล  าไยเช่น 
การใส่ปุ๋ ยในแต่ละระยะของการผลิตล าไยมีความตอ้งการสารอาหารที่แตกต่างกนั หรือการระบาด
ของโรคแมลงในแต่ละระยะการผลิตจะเกิดการระบาดที่แตกต่างกนั ดงันัน้จึงก าหนดใหร้ะยะการ
ผลิตเป็นคลาสหลกัที่สามารถแสดงขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งในแต่ละระยะของการผลิต  
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2. สรา้งคลาสและความสมัพนัธ ์(Identify Classes & Relation) 
ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการก าหนดคลาสและล าดบัชัน้รวมถึงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์

ระหว่างคลาสภายใตข้อบเขตที่ท าการศึกษาประกอบดว้ย 7 คลาสหลกัคือ 1)โรคล าไย 2)แมลง 3)
การใหปุ้๋ ยและสารอาหารบ ารุง 4)การตดัช่อผล 5)การใชส้ารกระตุน้ออกดอก 6)การตดัทรงพุ่มและ
7)ระยะผลิต ในแต่ละคลาสหลกัประกอบดว้ยคลาสย่อย (sub-class) และคณุสมบติั (Properties) 
ประกอบดว้ยคุณสมบัติที่ เป็นตัวก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างคลาส (Object properties) โดย
แนวทางในการออกแบบใหค้วามสนใจคลาสระยะการผลิตเป็นหลกัเนื่องจากเป็นคลาสที่ท าหนา้ที่
เชื่อมโยงคลาสหลกัอ่ืน ๆ ดงัภาพที่  13 

  

โรคล าไย

การผลิตล าไย
คณุภาพ

ตดัทรงพุ่ม

สารกระตุน้ออก
ดอก

ปุ๋ ย

ระยะการผลิต 

แมลงศตัรูล าไย

ตดัช่อผล

ทรงครึ่งวงกลม

ราดทางดิน

15-15-15

   

ตดัครึง่ช่อ

is-a

is-a

is-a

is-a

พ่นใบis-a
is-a

   

= class

= sub class
= properties

พุ่มไมก้วาด

   is-a

เพลีย้หอยis-a

is-a

  

is-a

is-a

   is-a

has
has

has
ชื่อระยะการผลิต

ช่วงเดือน

   โรคระบาด สตูรปุ๋ ยท่ีแนะน  า

 
 

ภาพ 13  ครงสร้างแนวคิดภววิทยาการผลิตล าไยคุณภาพ 
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3. ก าหนดคณุสมบติัของคลาส (Define the properties) 
การก าหนดคณุลกัษณะหรือความสมัพนัธร์ะหว่างคอนเซ็ปตภ์ายในขอบเขตที่สนใจหรือก าหนด
หนดค่า Slots ซึ่งความสมัพนัธร์ะหว่างคอนเซ็ปตแ์บ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ ดงัภาพที่  9 คือ 

a. ความสัมพั น ธ์ชนิ ด ”จัด เป็ น ” ( IS-A)  เช่ น  คลาส โรคล า ไย  มี
ความสมัพันธใ์นลกัษณะ “จัดเป็น” ประกอบดว้ย พุ่มไมก้วาด is-a โรคล าไย หงอย is-a โรคล าไย 
ราด า is-a โรคล าไย ใบจดุด า is-a โรคล าไย เป็นตน้  

b. ความสมัพันธ์ชนิดคุณสมบติั หรือ ”เป็นส่วนหนึ่งของ” (part-of)  เช่น 
คลาสโรคล าไย มีความสมัพนัธใ์นลกัษณะ “เป็นสว่นหนึ่ง”(part-of) ประกอบดว้ย อาการบริเวณใบ 
part-of โรคล าไย อาการบริเวณกิ่ง part-of โรคล าไย อาการบริเวณผล part-of โรคล าไย อาการ
บรเิวณราก part-of โรคล าไย เป็นตน้  

c. ความสมัพนัธช์นิดคณุสมบติั แบบ ”เป็นคณุลกัษณะของ” (attribute-
of) เช่น คลาสโรคล าไย มีความสัมพันธ์ชนิด “เป็นคุณลักษณะของ”(attribute-of) ประกอบดว้ย 
disease_name attribute-of (a/o)  โ ร ค ล า ไ ย  prophylaxis attribute-of (a/o)  โ ร ค ล า ไ ย 
disease_pic attribute-of (a/o) โรคล าไย เป็นตน้ 

4. ก าหนดเงื่อนไขและขอ้ก าหนดขอ้มลูในแต่ละคลาส (Define Constraints) 
เป็นการระบุเงื่อนไขหรือรายละเอียดต่าง ๆ หรือก าหนกประเภทของ Slots ซึ่งประกอบดว้ย String 
อธิบายค่าดว้ยขอ้ความตวัอกัษร เช่น ชื่อโรค Number อธิบายค่าดว้ยตวัเลข เช่น จ านวน Boolean 
อธิบายSlots ดว้ยค่า True หรือ False 

5. ก าหนดค่าตวัแทน (Create Instance) เป็นการก าหนดค่าตวัอย่างของขอ้มลู
หรือค่าตวัแทนของคอนเซพทต่์าง ๆ  

6. การตรวจสอบภววิทยา (Re-Check) เป็นขัน้ตอนการตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของภววิทยาโดยพิจารณาเรื่องของการจัดหมวดหมู่  ความสมบูรณ์ของโครงสร้างภววิทยา 
ความสมัพนัธภ์ายในภววิทยา โดเมนที่เก่ียวกบัการผลิตล าไยคณุภาพซึ่งเป็นขัน้ตอนส าคญัก่อนน า
โครงสรา้งภววิทยาไปพฒันาระบบต่อไป 

ดงันัน้ในขัน้ตอนการออกแบบภววิทยาการผลิตล าไยคณุภาพสามารถอธิบายรายละเอียด
การออกแบบคลาสหลกัไดด้งันี ้ 
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1) คลาสโรคล าไย เป็นคลาสแสดงขอ้มลูโรคล าไยประกอบดว้ย ชื่อโรค อาการของโรค รูป
อาการเกิดโรค และเชื่อมโยงไปยงัอาการของโรคบริเวณที่บ่งชีถ้ึงโรค เช่น อาการบริเวณผล อาการ
บรเิวณใบ และอาการบรเิวณราก รวมทัง้การแสดงขอ้มลูของระยะผลิตที่มกัเกิดโรค 

 

 
 

ภาพ 14 การออกแบบคลาส รคล าไย 
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2) คลาสแมลง เป็นคลาสที่แสดงขอ้มูลแมลงศตัรูล าไย ประกอบดว้ย ชื่อแมลง ลกัษณะ
ทางกายภาพของแมลง ลกัษณะการระบาดหรือท าลาย ภาพแมลง วิธีการก าจดัหรือป้องกนั ระยะ
ผลิตที่มกัพบระบาดของแมลง เป็นตน้  

 

 
ภาพ 15 การออกแบบคลาสแมลง 
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3) คลาสเทคนิคตัดช่อผล เป็นคลาสที่ แสดงองค์ความรู้เก่ียวกับการตัดช่อผลซึ่ง
ประกอบด้วยชื่อเทคนิค ขั้นตอนการปฏิบัติ ข้อจ ากัด ภาพสาธิตรวมทั้งระยะการผลิตที่ควรใช้
เทคนิคดงักลา่ว  

 

ภาพ 16 การออกแบบเทคนิคตัดช่อผล 
 

4) คลาสเทคนิคตัดทรงพุ่ม เป็นคลาสที่แสดงองคค์วามรูเ้ก่ียวกับการตัดแต่งทรงพุ่มซึ่ง
ประกอบดว้ย ชื่อเทคนิค ขัน้ตอนปฏิบติั ขอ้จ ากดั ภาพสาธิต และวิดีโอสาธิต 

 
ภาพ 17 การออกแบบคลาสเทคนิคตัดทรงพุ่ม 
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5) คลาสการใชส้ารกระตุน้ออกดอก  เป็นคลาสแสดงความรูใ้นการใชส้ารกระตุน้การออก
ดอกด้วยสารโพแทสเซียมคลอเรต ประกอบด้วย วิธีการใช้ ปริมาณความเข้มข้น ข้อควรระวัง 
ขอ้จ ากดั ระยะการผลิตที่เหมาะสม และคลิปสาธิตขัน้ตอนการปฏิบติั  

 
 

ภาพ 18 การออกแบบคลาสการ ช้สารกระตุ้นออกดอก 
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6) คลาสปุ๋ ย เป็นคลาสที่แสดงสูตรปุ๋ ยที่ควรใส่ในแต่ละระยะของการผลิตรวมถึงปริมาณ
การใชท้ี่เหมาะสมโดยค านวนจากขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางทรงพุ่มนอกจากนีย้งัแสดงวิธีการใส่ปุ๋ ย
ในแต่ละสตูร เช่น การใหปุ้๋ ยทางดิน หรือผสมน า้เพื่อพ่นทางใบ  

 

 

ภาพ 19 การออกแบบคลาสสูตรปุ ยและสารอาหารบ ารุง 
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7) คลาสระยะการผลิต นับว่าเป็นคลาสที่มีความส าคัญเนื่องจากเป็นตัวเชื่อมโยงกับ
คลาสหลักที่ เหลือทั้งหมด ซึ่งในคลาสนี ้จะแสดงชื่อระยะการผลิต ช่วงเดือนของการผลิต 
นอกจากนีย้งัเชื่อมโยงกบัคลาสอ่ืนเพื่อแสดงผลในลกัษณะของปฏิทินการผลิตล าไย เช่น แมลงที่
ตอ้งระวงัในระยะต่าง ๆ หรือโรคระบาดในแต่ละระยะ และที่ส  าคญัปุ๋ ยที่ตอ้งใส่ในแต่ละระยะการ
ผลิต  

 

 
ภาพ 20 การออกแบบคลาสระยะการผลิต 
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3.2 พั นาระบบบริการองคค์วามรู้การผลิตล าไยคุณภาพ 
การท างานของระบบบริการองค์ความรูก้ารผลิตล าไยคุณภาพให้ความส าคัญในการ

สืบคน้และแสดงผลขอ้มูลอย่างง่ายโดยอาศัยฐานขอ้มูลจากการรวบรวมและสกัดความรูท้ัง้จาก
เอกสารและผูเ้ชี่ยวชาญท างานรว่มกบัภววิทยาเพื่อใหส้ามารถเพิ่มเติมรายการความรูไ้ดใ้นอนาคต 
เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถน าขอ้มลูไปประยกุตใ์ชใ้นทางปฏิบติัได ้

3.2.1 เครื่องมือที่ใชใ้นการพฒันา  
ส าหรบัการออกแบบและพัฒนาภววิทยาการผลิตล าไยคุณภาพและพัฒนาระบบ

บริการความรูก้ารผลิตล าไยคุณภาพ ใชเ้ครื่องมือที่ส  าคญัในการวิจัยโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม หลกั ๆ 
ดงันี ้  

1) ฮารด์แวร ์ประกอบดว้ย เครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรบัใชพ้ฒันาระบบจ านวน 1 
เครื่อง  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

- หน่วยประมวลผล Intel® Core™ i5-8250U CPU @ 1.60HHz 1.80 GHz 
- หน่วยความจ าแรม 8.00 GB  
- หน่วยความจ ารอง SSD Solid State Drive 256 GB 
- ระบบปฏิบติัการ Windows 10 Home Single Language 64 bit 

2) ซอฟตแ์วร ์ประกอบดว้ย  
- Apache Tomcat ท าหนา้ที่เป็น web server  
- Navicat ท าหนา้ที่จดัการฐานขอ้มลู  
- Hozo - Ontology Editor ท าหนา้ที่ออกแบบและสรา้งภววิทยา  
- Ontology Application Management Framework (OAM) ท าหนา้ที่

พฒันาระบบบรกิารความรูก้ารผลิตล าไยคณุภาพ  
- NetBeans ท าหนา้ที่พฒันาสว่นติดต่อผูใ้ช ้

3.2.2 การท างานของระบบ 
แนวทางการออกแบบหนา้จอการท างานใหค้วามส าคญัในเรื่องการใชง้านที่ง่ายซึ่ง

มีองค์ประกอบ คือ การเรียนรูไ้ด้ง่าย การจดจ าได้ง่าย มีประสิทธิภาพและเป็นที่น่าพอใจของ
ผูใ้ชง้านการท างาน (Shneiderman et al., 2016) ดงันัน้ภาพรวมของระบบจึงแบ่งผูใ้ชอ้อกเป็น 2 
ระดับ คือ ผูใ้ชท้ั่วไปที่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลในส่วนการเรียกดูขอ้มูลส าหรบัผู้ใชท้ี่ตอ้งการศึกษา
ขอ้มลูในรายละเอียดและการสืบคน้ขอ้มลูส าหรบัผูใ้ชท้ี่ตอ้งการใหร้ะบบแนะน าขอ้มลูให้และส่วน
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ผู้ดูแลระบบที่สามารถเข้าถึงระบบจัดการภววิทยาเพื่อก าหนดค่าการแสดงผลการค้นหาหรือ
ปรบัปรุงฐานขอ้มลูและปรบัปรุงภววิทยาดงัแสดง ในภาพที่ 22 

 
ภาพ 22 แสดงการท างานของผู้ ช้ระบบ (Use Case Diagram) 

 

 จากภาพที่ 22 ซึ่งแสดงการท างานของระบบ ซึ่งสามารถอธิบายตวัอย่างการท างานในแต่
ละสถาณการณด์งัไดแ้สดงไวใ้นตาราง 10 
ตาราง 10 ตัวอย่าง scenario  นการสืบค้น  
ชื่อยสูเคส การสืบคน้ 

ผูใ้ชท้ี่เก่ียวขอ้ง ผูด้แูลระบบ และผูใ้ชท้ั่วไป 

เงื่อนไขการท างาน 1. เขา้ใชผ้่านยูอารแ์อล (URL) ที่ถกูตอ้ง  
เหตการณท์ี่เกิดขึน้ 2. ผูใ้ชส้ามารถเลือกสืบคน้ โดยการคลิก ที่ ขอ้มลูแมลง ขอ้มลูโรค 

เทคนิคตดัช่อผล เทคนิคการใสปุ่๋ ย เทคนิคการตดัแต่งทรงพุ่ม 
เทคนิคการใชส้ารกระตุน้การออกดอกและปฏิทินการผลิตล าไย  
2.1 ในการสืบคน้ขอ้มลูแมลงผูใ้ชส้ามารถระบเุงื่อนไข เช่น ลกัษณะ

แมลง ชื่อแมลง  
2.2 ในการสืบคน้ขอ้มลูโรคผูใ้ชส้ามารถระบเุงื่อนไข เช่น ชื่อโรค 

ระยะการผลิตที่เกิดโรค อาการโรค  
2.3 ในการสืบคน้เทคนิคการตดัช่อผลผูใ้ชส้ามารถระบเุงื่อนไข เช่น 
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ชื่อเทคนิค 

2.4 ในการสืบคน้เทคนิคการใสปุ่๋ ยผูใ้ชส้ามารถระบเุงื่อนไข เช่น สตูร
ปุ๋ ย ระยะการผลิต  

2.5 ในการสืบคน้เทคนิคการตดัแต่งทรงพุ่มผูใ้ชส้ามารถระบเุงื่อนไข 
เช่น ชื่อเทคนิค 

2.6 ในการสืบคน้เทคนิคการใชส้ารกระตุน้การออกดอกผูใ้ชส้ามารถ
เลือกวิธีการใชเ้พื่อดรูายละเอียด  

2.7 ในการสืบคน้ปฏิทินการผลิตล าไยผูใ้ชส้ามารถเลือกระยะการ
ผลิตหรือระบเุดือน เพื่อแสดงรายละเอียดการดแูลล าไยใน
ช่วงเวลาดงักลา่ว 

จบการท างาน ปิดหนา้ต่างการท างาน 
   

3.2.3 การตัง้ค่าการท างานระบบดว้ยโอเอเอ็ม OAM 
หลังจากออกแบบและพัฒนาฐานความรูภ้ววิทยาการผลิตล าไยคุณภาพด้วย

โปรแกรมโฮโซะ ดังภาพที่  21 จากนั้นท าการแปลงฐานความรูภ้ววิทยาใหอ้ยู่ในรูปภาษา OWL 
โดยการส่งออกไฟลจ์าก .ont เป็น .owl ดงัภาพที่ 23 เพื่อใหส้ามารถน าเขา้ในแฟลตฟอรม์ของโอเอ
เอ็ม(OAM)ได ้

 

 
ภาพ 23 ตัวอย่าง านความรู้ภววิทยา นรูปของภาษา OWL 
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ขัน้ตอนในการพฒันาระบบบริการองคค์วามรูก้ารผลิตล าไยคณุภาพดว้ยโอเอเอ็ม (OAM) 
จะแบ่งเป็น 2 ส่วน หลัก ๆ คือ 1) ส่วนจัดการข้อมูลจากฐานข้อมูลผู้ใช้ (Data Management 
Component) หรือการท า Mapping config และ 2) ส่วนจัดการโปรแกรมประยุกต ์(Application 
Management Component) หรือ Application config ซึ่งเริ่มต้นการท างานของระบบบนเว็บ
บราวเซอร ์ผ่าน URL localhost:8080/config ดงัภาพที่ 24 

 
ภาพ 24 เร่ิมต้นการตั้งค่าระบบ 

 
1) สว่นจดัการขอ้มลูจากฐานขอ้มลูผูใ้ช ้(Data Management Component) 
เป็นส่วนที่ท าหน้าที่เชื่อมฐานขอ้มูลจากผูใ้ชเ้ขา้กับภววิทยาใหอ้ยู่ในรูปแบบ RDF โดยมี

โครงสรา้งตามภววิทยา การผลิตล าไยคณุภาพ ดงัภาพที่ 25 

 
ภาพ 25 การเชื่อม ยงตาราง านข้อมูลเข้ากับคลาส นภววิทยา 
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โดยการท างานในระดบัโมเดลจะประกอบไปดว้ยการก าหนดตัง้ค่า 2 ส่วน คือ ส่วนตัง้ค่า
การแปลงโครงสรา้งขอ้มูล (Schema mapping) ดังภาพที่  26 และ ส่วนตัง้ค่าการแปลงค าศัพท ์
(Vocabulary mapping) ที่อิงกบัภววิทยา ดงัภาพที่  27 

 

 
ภาพ 26 ผลการก าหนดความสัมพันธข์องตาราง านข้อมูลกับคลาส 

 

 
ภาพ 27 แสดงการก าหนดค่าการแปลงค าศัพท ์

 

 เมื่ อท าการก าหนดค่าส่วนจัดการข้อมูลจากฐานข้อมูลผู้ใช้ (Data Management 
Component) ครบทุกคลาสตามโครงสรา้งภววิทยาแลว้ผูใ้ชต้อ้งท าการ Synchronize เพื่อบนัทึก
การท าหนดค่าทัง้หมดเพื่อเตรียมในขัน้ตอนต่อไป  
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2) ส่วนจัดการโปรแกรมประยุกต ์(Application Management Component) เป็นส่วนที่
ท าหนา้ที่ต่อจากการจัดการขอ้มูลจากฐานขอ้มูลผูใ้ช้ ซึ่งในส่วนนีผู้ใ้ชต้อ้งท าการตัง้ค่าส่วนติดต่อ
ผูใ้ช ้2 สว่นคือ สว่นการคน้หาและสว่นของการแสดงผล ดงัภาพที่  28 

 

ภาพ 28 แสดงการตั้งค่าส่วนติดต่อผู้ ช้ส่วนการค้นหาและส่วนของการแสดงผล 
 

3.3 ทดสอบประสิทธิภาพระบบบริการองคค์วามรู้การผลิตล าไยคุณภาพออนไลน ์
การทดสอบการเขา้ถึงขอ้มูลการผลิตล าไยคุณภาพโดยอาศัยการจ าลองการคน้หาตาม

ปัจจยัหลกัซึ่งประกอบดว้ย การตัดแต่งช่อผล การตัดทรงพุ่ม การใชส้ารกระตุน้การออกดอก การ
จัดการโรคแมลงศัตรูล าไย และการใส่ปุ๋ ย โดยมีระยะของการผลิตเป็นตัวแปรส าคัญที่ท าใหก้าร
ดูแลสวนล าไยแตกต่างกัน ทั้งนีแ้บ่งการทดสอบประสิทธิภาพออกเป็นสองส่วนคือการทดสอบ
ประสิทธิภาพของการคน้หาอย่างง่ายดว้ยค าส าคัญและทดสอบประสิทธิภาพของการคน้หาแบบ
ขัน้สงูโดยผูใ้ชร้ะบเุงื่อนไขการคน้หาเชิงลกึ  
 การทดสอบประสิทธิภาพของการคน้หาอย่างง่ายดว้ยค าส าคัญ โดยรวบรวมค าส าคัญที่
คาดว่าผูใ้ชม้กัใชใ้นการคน้หาในแต่ละประเด็นโดยสามารถสรุปไดด้งันี ้ประเด็นเก่ียวกบัโรคล าไย 
ใชค้  าคน้ คือ "ใบร่วง" “ดอกร่วง” “ผลร่วง” “ยอดไหม”้ “กิ่งแหง้” ประเด็นเก่ียวกับสูตรปุ๋ ยใชค้  าคน้ 
คือ “ระยะออกดอก” “ช่วงออกดอก” “ออกดอก” “ช่วงเก็บเก่ียว” “ช่วงเตรียมตน้” ประเด็นเก่ียวกับ
การตัดช่อผลใชค้ าคน้ คือ “ตัดช่อ” ประเด็นเก่ียวกบัการใชส้ารกระตุน้ออกดอกใชค้ าคน้ คือ “พ่น
ทางใบ” “พ่นใบ” ประเด็นเก่ียวกับแมลงใช้ค าค้น คือ “ยอดหงิก” “เจาะผล” “หนอน” “กินใบ” 
“เพลีย้” “ดว้ง” และประเด็นเก่ียวกบัปฏิทินการผลิตใชค้  าคน้ คือ “ช่วงติดผล” 
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 นอกจากนีย้งัมีการทดสอบประสิทธิภาพการคน้หาของระบบดว้ยฟังกช์นัการคน้หาขัน้สูง 
ซึ่งผูใ้ชส้ามารถเลือกเงื่อนไขการคน้หาใหเ้จาะจงมากขึน้ เช่น ต าแหน่งการพบอาการของโรค จึงได้
จ าลองค าถามเพื่อใชใ้นการทดสอบ ดงันี ้1)โรคที่ระบาดในระยะเตรียมตน้ 2)โรคที่ระบาดในระยะ
ก่อนออกดอก 3)โรคที่ระบาดในระยะออกดอก 4)โรคที่ระบาดในระยะติดผล 5)โรคที่ระบาดใน
ระยะผลระยะตน้ 6)โรคที่ระบาดในระยะผลระยะกลาง 7)โรคที่ระบาดในระยะเก็บเก่ียวผลผลิต 8)
โรคที่มีอาการใบสีเหลืองซีด 9)โรคที่มีอาการเสน้ใยสีขาวขึน้ฟูคลุมผลเน่า 10)โรคที่แสดงอาการ
บริเวณใบและยอด 11)โรคที่มีอาการผลหยุดโต 12)โรคมีมีแสดงอาการใบร่วง กิ่งแหง้ 13)สูตรปุ๋ ย
ในระยะเตรียมตน้ 14)สูตรปุ๋ ยในระยะก่อนออกดอก 15)สูตรปุ๋ ยในระยะออกดอก 16)สูตรปุ๋ ยใน
ระยะติดผล 17)สูตรปุ๋ ยในระยะผลระยะตน้ 18)สตูรปุ๋ ยในระยะผลระยะกลาง19)สูตรปุ๋ ยในระยะ
เก็บเก่ียว 20)แมลงที่ระบาดในระยะเตรียมตน้ 21)แมลงที่ระบาดในระยะก่อนออกดอก 22)แมลงที่
ระบาดในระยะออกดอก 23)แมลงที่ระบาดในระยะติดผล 24)แมลงที่ระบาดในระยะผลระยะตน้ 
25)แมลงที่ระบาดในระยะผลระยะกลาง 26)แมลงที่ระบาดในระยะเก็บเก่ียวผลผลิต 27)แมลงที่
สรา้งความเสียหายโดยการกินดอก 28)แมลงที่มีลกัษณะปีกแข็ง ตวัสีเหลือง 29)การดแูลล าไยช่วง
เดือนมกราคม และ30)โรคที่ตอ้งระวงัในช่วงผลระยะกลาง 

นอกจากนีท้  าการประเมินประสิทธิภาพระบบที่พัฒนาขึน้โดยใชว้ิธีวัดค่าความแม่นย า 
(Precision) ค่าความครบถ้วน  (Recall) และ ค่าประสิทธิภาพโดยรวม  (F-measure) ท าการ
ประเมินแต่ละปัจจัยหลกั เช่น การประเมินประสิทธิภาพของการจัดการโรคแมลงศัตรูล าไยมีการ
ค านวณ ดงันี ้   

 Precision  = 
𝑡𝑝

𝑡𝑝+𝑓𝑝
 

  = 
2

2+0
 

  = 1.0 หรือ 100 %  

Recall  = 
𝑡𝑝

𝑡𝑝+𝑓𝑛
 

  = 
2

2+4
 

  = 0.33 หรือ 33 % 

 𝐹 = 2 .
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑥 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛+𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
 

 𝐹 = 2 .
1 𝑥.0.33

1+0.33
 

  = 0.5 หรือ 50 % 
จากนัน้น าผลลพัธท์ี่ไดจ้ากการประเมินมาหาค่าเฉลี่ยเพื่อทราบค่าประสิทธิภาพโดยรวม 
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3.4 การประเมินการยอมรับเทค น ลยี 
โดยปกติแลว้เกษตรกรในประเทศไทยยงัมีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศดา้นขอ้มูลไม่

มากนักซึ่งความสามารถในการใชง้านและความเหมาะสมของระบบกับผูใ้ชใ้นบางระดบัมีส่วนที่
ท าใหเ้กษตรกรเขา้ไม่ถึงระบบเหล่านัน้ ในเรื่องการยอมรบัเทคโนโลยีในการใชง้านส่วนขึน้อยู่กับ
ความพึงพอใจและความพรอ้มของเกษตรกรเป็นส าคัญ การยอมรบัเทคโนโลยี (Technological 
Acceptance Model : TAM) เพื่อประเมินระบบในมุมมองของผู้ใช้งานจัดว่าเป็น เครื่องมือวัด
ความส าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศ  (F. D. Davis, 1989) ดังนั้นจึงออกแบบเครื่องมือ
แบบสอบถามเพื่อท าการประเมินการยอมรับระบบบริการความรูก้ารผลิตล าไยคุณภาพ โดย
ตัง้สมมติฐานดงันี ้ 

สมมติฐานที่ 1 (H1) : ประสิทธิภาพการใชง้านระบบ มีอิทธิพลต่อ ความพึงพอใจของ
ผูใ้ชง้านระบบบรกิารความรูก้ารผลิตล าไยคณุภาพออนไลน ์

สมมติฐานที่ 2 (H2) : ประสิทธิผลจากการใชง้านระบบ มีอิทธิพลต่อ ความพึงพอใจ
ของผูใ้ชง้านระบบบรกิารความรูก้ารผลิตล าไยคณุภาพออนไลน ์

สมมติฐานที่  3 (H3) : ความน่าเชื่อถือของระบบ มีอิทธิพลต่อ ความพึงพอใจของ
ผูใ้ชง้านระบบบรกิารความรูก้ารผลิตล าไยคณุภาพออนไลน ์

สมมติฐานที่ 4 (H4) : ความสามารถในการเรียนรูร้ะบบ มีอิทธิพลต่อ ความพึงพอใจ
ของผูใ้ชง้านระบบบรกิารความรูก้ารผลิตล าไยคณุภาพออนไลน ์

เพื่ อทดสอบสมมติฐานดังกล่าวขั้นตอนในการพัฒนาเครื่องมือแบบสอบถาม
ประกอบด้วย ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง การค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง การพัฒนาเครื่องมือ
แบบสอบถาม การเก็บขอ้มลูจากกลุม่ตวัอย่างและการวิเคราะหข์อ้มลู 

 
3.4.1 ก าหนดกลุ่มประชากร  

  ประชากรที่ใชใ้นการวิจัย คือ เกษตรกรผูป้ลูกล าไยในเขตพืน้ที่จังหวัดเชียงใหม่
และจงัหวดัล าพนู โดยด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยวิธีการส ารวจ โดยใชเ้ครื่องมือวิจัยในการ
เก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม จากกลุม่ตวัอย่างซึ่งเป็นเกษตรกรผูป้ลกูล าไย 
 

3.4.2 ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง  
การค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผูป้ลูกล าไยในเขตพืน้ที่จังหวัด

เชียงใหม่และจังหวัดล าพูนของประเทศไทยซึ่งข้อมูลรายงานสถิติผู้ปลูกล าไยจากส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรพบว่ามีจ านวน 104,180 ครวัเรือน (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) จึง
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ใชว้ิธีการค านวนหาขนาดกลุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีการค านวนหาขนาดกลุ่มตวัอย่างกรณีทราบจ านวน
ประชากรชัดเจนโดยใชสู้ตรของเครซี่และมอรแ์กน (Krejcie and Morgan, 1970) และก าหนดให้
สดัสว่นของลกัษณะที่สนใจในประชากร เท่ากบั 0.5 ระดบัความคลาดเคลื่อนที่ยอมรบัได ้5% และ
ระดบัความเชื่อมั่น 95% โดยแทนค่าค านวนจากสตูร ดงันี ้ 

 

𝑛 =
𝑋2𝑁𝑝(1 − 𝑝)

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑋2𝑝(1 − 𝑝)
 

เมื่อ  n   = ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
 N  = จ านวนประชากรทัง้หมด  
 e   = ระดบัความคลาดเคลื่อนของการสุม่ตวัอย่างที่ยอมรบัได ้

 X2  = ค่าไคสแควรท์ี่ df เท่ากบั 1 และระดบัความเชื่อมั่น 95%(X2 = 3.841) 
 P  = สดัสว่นของลกัษณะที่สนใจในประชากร  
แทนค่า 

𝑛 =
3.841 𝑥 104,180 𝑥 0.5(1 − 0.5)

0.052(104,180 − 1) + 3.841 𝑥 0.5(1 − 0.5)
 

  = 384 
 

  หลังจากการแทนค่าในสูตรเพื่อหาค่าขนาดของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าได้จ านวน
ขนาดของกลุม่ตวัอย่างในการเก็บขอ้มลูจ านวน 384 ราย ซึ่งสอดคลอ้งกบัตารางส าเรจ็รูปของเครซี่
และมอรแ์กนที่ใชใ้นการประมาณค่าสดัสว่นของประชากรเช่นเดียวกนั ดงัตารางที่ 11    
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ตาราง 11 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเคร ี่และมอรแ์กน 
ขนาด

ประชากร 
ขนาด
ตวัอยา่ง 

ขนาด
ประชากร 

ขนาด
ตวัอยา่ง 

ขนาด
ประชากร 

ขนาด
ตวัอยา่ง 

ขนาด
ประชากร 

ขนาด
ตวัอยา่ง 

ขนาด
ประชากร 

ขนาด
ตวัอยา่ง 

10 10 100 80 280 162 800 260 2800 338 
15 14 110 86 290 165 850 265 3000 341 
20 19 120 92 300 169 900 269 3500 346 
25 24 130 97 320 175 950 274 4000 351 
30 28 140 103 340 181 1000 278 4500 354 
35 32 150 108 360 186 1100 285 5000 357 
40 36 160 113 380 191 1200 291 6000 361 
45 40 170 118 400 196 1300 297 7000 364 
50 44 180 123 420 201 1400 302 8000 367 
55 48 190 127 440 205 1500 306 9000 368 
60 52 200 132 460 210 1600 310 10000 370 
65 56 210 136 480 214 1700 313 15000 375 
70 59 220 140 500 217 1800 317 20000 377 
75 63 230 144 550 226 1900 320 30000 379 
80 66 240 148 600 234 2000 322 40000 380 
85 70 250 152 650 242 2200 327 50000 381 
90 73 260 155 700 248 2400 331 75000 382 
95 76 270 159 750 254 2600 335 100000 384 

 

3.4.3 พั นาเคร่ืองมือแบบสอบถาม 
เครื่องมือแบบสอบถามที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูเพื่อการศึกษามีขัน้ตอนการพฒันา

ดงันี ้1) ออกแบบโครงสรา้งแบบสอบถามและขอ้ค าถาม 2)ค านวณเกณฑใ์นการประเมิน 3)
ทดสอบคณุภาพเครื่องมือ 

1) การออกแบบโครงสรา้งแบบสอบถามและขอ้ค าถาม 
การศึกษาการยอมรบัเทคโนโลยีระบบบริการความรูก้ารผลิตล าไยคุณภาพ

ออนไลนใ์นมมุมองของผูใ้ชง้าน โดยมีขอบเขตในการเก็บขอ้มลูเพื่อใชใ้นการเคราะหป์ระสิทธิภาพ
โดยรวมของระบบซึ่งแบ่งเป็น 5 สว่น ดงันี ้ 
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 สว่นที่ 1 การวดัประสิทธิภาพการใชง้านระบบบริการความรูก้ารผลิตล าไย
คณุภาพออนไลน ์ซึ่งประกอบดว้ยค าถามในประเด็น ความเขา้กนัไดข้องระบบ ระยะเวลาโหลด
ขอ้มลูและความถกูตอ้งของระบบ 

 สว่นที่ 2 การวดัประสิทธิผลของระบบบรกิารความรูก้ารผลิตล าไยคณุภาพ
ออนไลน ์ประกอบดว้ยค าถามในประเด็น การน าเสนอและการน าทางของระบบ 

 สว่นที่ 3  การวดัความน่าเชื่อถือระบบบริการความรูก้ารผลิตล าไยคณุภาพ
ออนไลน ์ประกอบดว้ยค าถามในประเด็น ความเป็นส่วนตวัและความน่าเชื่อถือของขอ้มลู 

 สว่นที่ 4 การวดัความสามารถในการเรียนรู ้ระบบบรกิารความรูก้ารผลิตล าไย
คณุภาพออนไลน ์ประกอบดว้ยค าถามในประเด็น ความเรียบง่ายและความคุน้เคย 

 ส่วนที่  5 การวัดความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ประกอบด้วยค าถามในประเด็น 
เนือ้หาและโครงสรา้งของระบบ 

2) ค านวณเกณฑใ์นการประเมิน 
 ในแบบสอบถามแต่ละส่วนประกอบดว้ยเกณฑใ์นการประเมินเพื่อใหค้ะแนนค่า

น า้หนักของการประเมินในแบบสอบถามของผูต้อบแบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของลิ

เคิรท์ (Likert Scale) และแจกแจงเกณฑ์เฉลี่ยระดับคะแนนด้านการยอมรับการใช้งานระบบ

บรกิารความรูก้ารผลิตล าไยคณุภาพ โดยแปลผลจากการค านวณดว้ยสตูรการค านวณความกวา้ง

ของอนัตรภาคชัน้(Sturges, 1926; ชชัวาลย ์เรืองประพนัธ,์ 2543)ดงัต่อไปนี ้ 

   ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ = 
ค่าสงูสดุ−ค่าต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

ท าการแทนค่าตวัแปรในสตูร     

   ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้  = 
5−1

5
  

       = 0.80 
ดงันัน้ไดค้วามกวา้งของอนัตรภาคชัน้เท่ากบั 0.80 สามารถแสดงเกณฑก์ารแปลความหมายของ
คะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถามไดด้งันี ้ 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80  หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบั นอ้ยที่สดุ 
 ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบั นอ้ย 
 ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบั ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบั มาก  
 ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบั มากที่สดุ  
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3) ทดสอบคณุภาพเครื่องมือ 
 เครื่องมือแบบสอบถามที่พัฒนาขึน้ ด าเนินการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ ดา้น

ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยเสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 4 ท่าน จัดว่าเป็น
จ านวนที่ยอมรบัได้ (LYNN, 1986) ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านมนุษย์
ศาสตร ์สงัคมศาสตรแ์ละบริหารธุรกิจ ที่มีประสบการณใ์นการพฒันาแบบสอบถามใหส้อดคลอ้ง
กับวัตถุประสงค์ที่ตอ้งการวัดและไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ทัง้นีใ้นการ
พิจารณาผู้เชี่ยวชาญอาศัยหลักการดัชนีความเที่ยงตรง  (Content Validity Index : CVI) โดย
พิจารณาทีละข้อว่าสอดคล้องกับเนื ้อหาหรือไม่และค านวณค่า I-CVI (ค่าCVI ที่ได้จากการ
พิจารณาขอ้ราย)ซึ่งค่า CVI ที่ดีควรมีค่า มากว่า 0.8  (L. L. Davis, 1992)และมีค่าดัชนีความตรง

เชิงเนื้อหาทั้งฉบับ (S-CVI/Ave) 0.90 ขึ้นไป (Polit and Beck, 2008) โดยเกณฑร์ะดบัความคิดเห็น
จะใชม้าตราสว่นมาตราประเมินค่า 4 ระดบั ดงันี ้  

1 หมายถึง ไม่สอดคลอ้ง กบันิยามของตวัแปรที่ก าหนด 
2 หมายถึง สอดคลอ้งนอ้ย กบันิยามของตวัแปรที่ก าหนด   
3 หมายถึง สอดคลอ้งค่อนขา้งมาก กบันิยามของตวัแปรที่ก าหนด 
4 หมายถึง สอดคลอ้งมาก กบันิยามของตวัแปรที่ก าหนด  

 ดังนั้นในลักษณะการค านวณจริง จึงมีลักษณะเป็นข้อมูลทวิ (dichotomous) คือ ไม่
สอดคลอ้ง (1 หรือ 2) และ สอดคลอ้ง (3 หรือ 4) 
 การหาดชันีความเที่ยงตรงรายขอ้นัน้หาไดจ้ากจ านวนผูเ้ชี่ยวชาญที่ประเมินขอ้ค าถามนัน้
ในระดับความสอดคลอ้ง(ประเมินระดับ 3 หรือ 4) หารดว้ยจ านวนผูเ้ชี่ยวชาญทั้งหมด ดังสูตร
ค านวณนี ้
   I-CVI = 𝑁𝑐/𝑁 
 โดยที่  𝑁𝑐 แทน จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญที่ประเมินขอ้ค าถามในระดบัสอดคลอ้ง 
  N แทน จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญทัง้หมด  

 เช่น  I-CVI  = 
4

4
  

    = 1 
นอกจากนีย้งัค านวนค่าดชันีความตรงเชิงเนือ้หาทัง้ฉบบั (Content Validity for Scale , S 

-CVI) โดยวิธีค านวณหาค่าเฉลี่ยของดชันีความตรงเชิงเนือ้หารายขอ้ (S-CVI/Ave) จากสตูรดงันี ้ 

S-CVI/Ave   =   ∑(S−CVI)

𝑝
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โดยที่ ∑(S − CVI) แทน ผลรวมของค่า I-CVI  
p            แทน จ านวนขอ้ค าถามทัง้หมด 

เช่น  S-CVI/Ave   = 8
8
 

    = 1 
ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา พบว่า ค่าดชันีความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หารายขอ้ 

มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.67 – 1.00 และค่าดัชนีความตรงเชิงเนือ้หาทั้งฉบับ มีค่าเฉลี่ย 0.94 – 1.00 
แสดงว่า ขอ้ค าถามทุกขอ้รายการและแบบสอบถามทัง้ฉบบัมีความตรงเชิงเนือ้หาดีเยี่ยม ดงัแสดง
ในตารางที่ 12 และภาคผนวก ง 

 ตาราง 12 ค่าดัชนีความสอดคล้องการวัดประสิทธิภาพของระบบบริการความรู้
การผลิตล าไยคุณภาพออนไลน ์

ประเด็นค าถาม I-CVI 
ความเขา้กนัได ้  

1. ท่านใชร้ะบบบริการความรูก้ารผลิตล าไยคณุภาพออนไลน ์ผ่านทางเว็บไซต ์
www.fruit2home.com/liss ไดจ้ากโทรศพัทม์ือถือของตนเอง 

1.00 

2. ท่านสามารถใชร้ะบบบรกิารความรูก้ารผลิตล าไยคณุภาพออนไลน ์ผ่านทางเว็บไซต ์
www.fruit2home.com/liss ไดใ้นครัง้แรก 

1.00 

เวลาโหลด  
3. ท่านสามารถเปิดเว็บไซตไ์ดท้นัทีเมื่อพิมพ ์www.fruit2home.com/liss   1.00 
4. ท่านตอ้งใชร้ะยะเวลาในการรอส าหรบัการเปิดคลิปวิดีโอในเว็บไซต ์ 1.00 
5. ท่านสามารถเรียกดขูอ้มลูจากเว็บไซตไ์ดอ้ย่างรวดเร็ว 1.00 
6. ท่านตอ้งใชร้ะยะเวลาในการรอ(ค าตอบ/ขอ้แนะน าจากระบบ)จากการใชเ้ว็บไซตใ์นแต่
ละครัง้ของการใชง้าน 

1.00 

ความถูกตอ้ง  
7. ท่านไดร้บัขอ้มลูตรงกบัความตอ้งการจากเว็บไซต ์ 1.00 
8. ท่านสามารถน าความรูท้ี่ไดจ้ากเว็บไซตไ์ปปรบัใชใ้นการดแูลสวนล าไยของท่าน 1.00 

ค่า S-CVI/Ave 1.00 

ค่า S- CVI/UA 100% 
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หลงัจากผ่านตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาแลว้ยังท าการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
(Reliability) โดยการทดสอบเก็บข้อมูลจากลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 30 ตัวอย่าง น าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะหค่์าความเชื่อมั่น โดยแทนค่าในสตูรหาค่าสมัประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Reliability Coefficient)  (Cronbach, 1970) ดงันี ้ 

𝛼 =
𝐾

𝐾 − 1
(1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑖
2 ) 

โดยที่   

𝛼  แทน สมัประสิทธิ์แอลฟา 
 K  แทน จ านวนขอ้ค าถาม 
 ∑ 𝑆𝑖

2  แทน ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแต่ละขอ้  
 𝑆𝑖

2  แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
ตวัอย่างแทนค่าจากปัจจยัการวดัประสิทธิภาพการใชง้าน ดงันี ้

𝛼 =
8

8 − 1
(1 −

4.170

16.139
) 

    
𝛼 = 0.848 

 

การค านวณสมัประสิทธิ์แอลฟาพบว่าทกุตวัแปรในขอ้ค าถามมีค่าแอลฟา (𝛼) สงูกว่า 0.8 
จึงถือว่าเครื่องมือในการวิจยันีม้ีความเชื่อมั่นในระดบัที่น าไปใชเ้ก็บขอ้มลูได ้ดงัตารางที่ 17  

 
ตาราง 13 ผลการทดสอบหาความเชื่อมั่นจากแบบสอบถาม นการเก็บข้อมูลเบือ้งต้น
จ านวน 30 ตัวอย่าง (Try Out) 

ปัจจยั ขอ้ค าถามชีว้ดั Cronbach’s Alpha 
การวดัประสิทธิภาพการใชง้าน ขอ้ 1 

ขอ้ 2 
ขอ้ 3 
ขอ้ 4 
ขอ้ 5 
ขอ้ 6 
ขอ้ 7 
ขอ้ 8 

 
 
 

0.848 
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ปัจจยั ขอ้ค าถามชีว้ดั Cronbach’s Alpha 
การวดัประสิทธิผล ขอ้ 9 

ขอ้ 10 
ขอ้ 11 
ขอ้ 12 
ขอ้ 13 
ขอ้ 14 
ขอ้ 15 

0.804 

การวดัความน่าเชื่อถือ ขอ้ 16 
ขอ้ 17 
ขอ้ 18 
ขอ้ 19 
ขอ้ 20 
ขอ้ 21 

0.871 

การวดัความสามารถในการเรียนรูร้ะบบ ขอ้ 22 
ขอ้ 23 
ขอ้ 24 
ขอ้ 25 
ขอ้ 26 
ขอ้ 27 

0.897 

การวดัความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน ขอ้ 28 
ขอ้ 29 
ขอ้ 30 
ขอ้ 31 
ขอ้ 32 

0.895 

 รวมเฉลี่ย 0.863 
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บทที ่4 
ผลการวิจัย 

 
ในบทนีจ้ะเป็นการน าเสนอผลการด าเนินการของการวิจัยเรื่องการพัฒนาโมเดลส าหรบั

ระบบผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อบริการความรูก้ารผลิตล าไยคุณภาพ ซึ่งประกอบดว้ย ผลการรวบรวมและ
การสกัดองคค์วามรูท้ี่เก่ียวกับการผลิตล าไยคุณภาพ ผลการพฒันาฐานความรูภ้ววิทยาการผลิต
ล าไย ผลการออกแบบและพัฒนาระบบบริการความรูด้้านการผลิตล าไยคุณภาพ และผลการ
ทดสอบประสิทธิภาพผลการวิจยั 

4.1 ผลการจัดการองคค์วามรู้ 
 จากการศกึษาและพฒันาองคค์วามรูก้ารผลิตล าไยคณุภาพไดผ้ลลพัธด์งันี ้

4.1.1 ผลการรวบรวมและสกดัองคค์วามรูท้ี่เก่ียวขอ้ง 
เอกสารความรูด้้านล าไยที่รวบรวมได้จากแหล่งความรูท้ี่น่าเชื่อถือพบว่ามีบทความ

วิชาการและเอกสารงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัล าไยจ านวน 142 งานวิจยัอยู่ในรูปแบบดิจิตอลไฟล ์ซึ่ง
ท าการคดัเลือกงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการผลิตล าไยคณุภาพโดยอาศยัการพิจารณาจากค าส าคญั
ของงานวิจัยท าให้เหลืองานวิจัยจ านวน 50 งานวิจัยและท าการจัดกลุ่มใหม่ เป็น 5 กลุ่ม 
ประกอบดว้ย การตัดแต่งช่อผล การตัดแต่งกิ่งหรือทรงพุ่ม การใชส้ารกระตุน้การออกดอก การ
จดัการโรคและแมลงศตัรูล าไย และการจดัการปุ๋ ย พิจารณารูปแบบโครงสรา้งขอ้มลูเพื่อสกดัขอ้มลู
และบนัทึกไวใ้นรูปแบบฐานขอ้มูลพรอ้มทัง้พัฒนาส่วนติดต่อผูใ้ชส้  าหรบัน าเขา้ขอ้มูลความรูจ้าก
บุคคล นอกจากนีย้ังพบว่าระยะการผลิตล าไยเป็นตัวแปรส าคัญที่ท าใหว้ิธีการจัดการสวนล าไย
แตกต่างกันแม้ว่าเป็นเรื่องเดียวกัน เช่น ระยะการผลิตแต่ละช่วงตอ้งการปุ๋ ยสูตรแตกต่างกันจึง
อาศยัระยะการผลิตเป็นตวัเชื่อมโยงขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิตล าไยคณุภาพ 

4.1.2 ผลการพฒันาฐานความรูภ้ววิทยา 
การศึกษาลักษณะองค์ความรูใ้นการผลิตล าไยคุณภาพและกระบวนการในการถอด

ความรูต้ามแนวคิดภววิทยารวมถึงเครื่องมือในการพัฒนาภววิทยาซึ่งพบโครงสรา้งขอ้มูลองค์
ความรูท้ี่เหมาะสมกับองคค์วามรูก้ารผลิตล าไยคุณภาพ ประกอบดว้ยคลาสหลกัและคลาสย่อย
ดงันี ้ 

1) คลาสโรคล าไย  
 - คลาสชื่อโรค 
 - คลาสอาการโรคบรเิวณใบและยอด 
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 - คลาสอาการโรคบรเิวณกิ่งและล าตน้ 
 - คลาสอาการโรคบรเิวณช่อผลและดอก 
 - คลาสอาการโรคบรเิวณผล 
 - คลาสอาการโรคบรเิวณราก 
 - คลาสอาการโรคดา้นการเติบโต 
2) คลาสแมลง  
3) คลาสปุ๋ ยและสารอาหารบ ารุง  
4) คลาสตดัช่อผล 
5) คลาสการใชส้ารกระตุน้ออกดอก  
6) คลาสการตดัทรงพุ่ม 
 - คลาสชื่อเทคนิคการตดัทรงพุ่ม 
7) คลาสระยะผลิต  

 โดยมีรายละเอียดคณุสมบติัของคลาสในภววิทยาดงันี ้
1) คลาสโรคล าไย มีรายละเอียดคณุสมบติัดงัตารางที่ 14 

ตาราง 14 อธิบายรายละเอียดคุณสมบัติของคลาส รคล าไย 
ชื่อคณุสมบติั ประเภทคณุสมบติั ค าอธิบาย 

has disease_id Datatype Properties เป็นการระบคุ่าคงที่ชนิด string เพื่อ
ก าหนดเป็นรหสัของโรคแต่ละโรค 

has disease_name  Datatype Properties เป็นการเชื่อมความสมัพนัธข์องคลาส โรค
ล าไย กบั ชื่อโรค เพื่อใหแ้สดงชื่อของโรค
ล าไย 

has symptom Datatype Properties เป็นการระบคุ่าคงที่ชนิด string เพื่ออธิบาย
ถึงอาการของโรค 

has disease_cause Datatype Properties เป็นการระบคุ่าคงที่ชนิด string เพื่ออธิบาย
ถึงสาเหตขุองโรค 

has prophylaxis Datatype Properties เป็นการระบคุ่าคงที่ชนิด string เพื่ออธิบาย
ถึงการป้องกนัโรค 

has outbreak_duration Object Properties เป็นคณุสมบติัที่เชื่อมโยงระหว่างคลาสโรค
ล าไยกบัระยะการผลิตเพื่ออธิบายถึงระยะ
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ที่โรคมกัระบาด 
has disease_pic Datatype Properties เป็นการระบคุ่าคงที่ชนิด string เพื่อแสดง

รูปภาพการระบาดของโรค 
has disease_mov Datatype Properties เป็นการระบคุ่าคงที่ชนิด string เพื่ออธิบาย

ถึงลิงคว์ีดีโอสาธิตการจดัการกบัโรค 
has symptom_leaf Object Properties เป็นคณุสมบติัที่เชื่อมโยงระหว่างคลาสโรค

ล าไยกบัคลาสอาการบรเิวณใบและยอด 
เพื่ออธิบายอาการท่ีเกิดบรเิวณใบและยอด
ของแต่ละโรค 

has symptom_bunch Object Properties เป็นคณุสมบติัที่เชื่อมโยงระหว่างคลาสโรค
ล าไยกบัคลาสอาการบรเิวณดอก เพื่อ
อธิบายอาการท่ีเกิดบรเิวณดอกของแต่ละ
โรค 

has symptom_branch Object Properties เป็นคณุสมบติัที่เชื่อมโยงระหว่างคลาสโรค
ล าไยกบัคลาสอาการบรเิวณกิ่งเพื่ออธิบาย
อาการของโรคที่เกิดบรเิวณกิ่ง 

has symptom_root Object Properties เป็นคณุสมบติัที่เชื่อมโยงระหว่างคลาสโรค
ล าไยกบัคลาสอาการบรเิวณรากเพื่อ
อธิบายอาการของโรคที่เกิดบรเิวณราก 

has symptom_fruit Object Properties เป็นคณุสมบติัที่เชื่อมโยงระหว่างคลาสโรค
ล าไยกบัคลาสอาการบรเิวณผล เพื่อ
อธิบายอาการของโรคที่เกิดบรเิวณผล 

has symptom_growth Object Properties เป็นคณุสมบติัที่เชื่อมโยงระหว่างคลาสโรค
ล าไยกบัคลาสอาการเติบโต เพื่ออธิบาย
อาการของโรคที่สงัเกตจากลกัษณะการ
เติบโตของตน้ล าไย 

 

 นอกจากนีย้งัมีรายละเอียดคณุสมบติัของคลาสอ่ืน ๆ ในภาคผนวก ช  
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4.2 ผลการออกแบบและพั นาระบบบริการความรู้ด้านการผลิตล าไย 
ต้นแบบระบบบริการความรูก้ารผลิตล าไยคุณภาพด้วยแนวคิดภววิทยาและเว็บเชิง

ความหมาย จึงไดอ้อกแบบและพัฒนาระบบใหผู้ใ้ชท้  างานผ่านเว็บบราวเซอรแ์ละประมวลผลบน
เว็บ เซิ ร ์ฟ เวอร์ที่ รองรับ  Java Servlet และ JavaServer Pages(JSP) ซึ่ งงานวิจัยนี ้ เลือกใช ้
Apache Tomcat ท าหนา้ที่เป็นเซิรฟ์เวอร ์ 

 
ภาพ 29 หน้าแรกของระบบบริการความรู้การผลิตล าไยคุณภาพ 

 

 จากภาพที่ 29 แบ่งการเขา้ถึงขอ้มูลเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนเนือ้หาและส่วนระบบ โดยส่วน
เนือ้หาความรูท้ี่ไดจ้ากการรวบรวมและสกดัขอ้มลูน าเสนอเป็นเนือ้หาขอ้ความซึ่งผูใ้ชส้ามารถเลือก
ดูไดจ้ากหัวขอ้ที่เป็นเมนูต่าง ๆ ระบบในส่วนนีจ้ะท างานเช่นเดียวกับต าราที่ผูใ้ชส้ามารถศึกษา
ปัจจยัที่ส  าคัญในการผลิตล าไยคุณภาพซึ่งไดร้วบรวมเนือ้หาซึ่งประกอบดว้ยขอ้มูลพฤกษศาสตร์
พันธุ์ล  าไย ที่กล่าวถึงรายละเอียดของล าไยในแต่ละสายพันธุ์และเทคโนโลยีสารผลิตล าไยใหไ้ด้
คณุภาพซึ่งประกอบดว้ย การตดัแต่งทรงพุ่ม การตดัแต่งช่อผล การใชส้ารกระตุน้การออกดอก การ
จดัการโรคและแมลงรวมถึงการจดัการปุ๋ ย  ส่วนของระบบสืบคน้องคค์วามรูซ้ึ่งผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึง
ขอ้มลูองคค์วามรูใ้นลกัษณะการสืบคน้ตามปัจจยัหลกัของการผลิตล าไยคณุภาพโดยแบ่งฟังกช์ัน
การคน้คืนเป็นสองลกัษณะคือการคน้คืนดว้ยฟังกช์ันอย่างง่ายโดยใหผู้ใ้ชป้้อนค าส าคัญสัน้ ๆ ที่
ประเด็นที่ตอ้งการคน้หา เช่น “ผลร่วง” ในประเด็นเรื่องโรคล าไยระบบจะท าการเชื่อมโยงขอ้มลูโรค
ล าไยที่เก่ียวกบัค าว่า “ผลร่วง” พรอ้มแสดงรายการโรคนัน้ ๆ นอกจากนีฟั้งกช์ันที่สองเป็นการคน้
คืนด้วยฟังก์ชันขั้นสูงซึ่งผู้ใช้สามารถระบุประเด็นเชิงลึกเพื่อให้การสืบค้นแม่นย ามากขึน้ เช่น 
สืบคน้แมลงที่มกัระบายในช่วงเดือนเมษายน ดงัมีตวัอย่างการท างานดงันี ้ 
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การเขา้ถึงความรูเ้รื่องโรคล าไยโดยที่ผูใ้ชป้้อนค าคน้ที่ตอ้งการคน้หา เช่น ลกัษณะอาการ
ของโรคหรือชื่อโรค ระบบจะแสดงขอ้มลูโรคที่ใกลเ้คียงกบัค าคน้ออกมาดงัภาพที่ 30  

 
ภาพ 30 การเข้าถึงความรู้เร่ือง รคล าไย  ดยการค้นหาอย่างง่าย 

 

นอกจากนีร้ะบบยังสามารถค้นหาขั้นสูง โดยเลือกค้นหาจาก Path : disease และระบุ
เงื่อนไขในการค้นหาเป็น ชื่อโรค อาการโรคโดยรวม อาการโรคบริเวณใบและยอด อาการโรค
บริเวณกิ่งและล าตน้ อาการโรคบริเวณดอกและช่อ อาการโรคบริเวณราก อาการการเติบโต หรือ
สืบคน้จากระยะการผลิต ดงัภาพที่  31 

 

ภาพ 31 ตัวอย่างการเข้าถึงความรู้ รคล าไย  ดยการค้นหาขั้นสูง 
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 การเขา้ถึงความรูแ้มลงศตัรูล าไยก าหนดใหผู้ใ้ชป้อ้นค าคน้ที่เก่ียวกบัแมลงเช่น อาการ
ความเสียหายจากแมลงหรือลกัษณะของแมลงหรือชื่อแมลง ดงัภาพที่ 32 

 
ภาพ 32 ตัวอย่างการเข้าถึงความรู้เร่ืองแมลงศัตรูล าไย  ดยการค้นหาอย่างง่าย 

 

นอกจากนีผู้ใ้ชส้ามารถคน้หาขัน้สงูซึ่งสามารถเจาะจงขอ้มลูมากขึน้ เช่น บรเิวณที่แมลง
สรา้งความเสียหายโดยเลือกคน้หาจาก Path : insect และระบเุงื่อนไขการคน้หาเป็น ชื่อ ลกัษณะ
แมลง อาการความเสียหาย และ ระยะการผลิตล าไย ดงัภาพที่  33 

 

 

 

ภาพ 33 ตัวอย่างการเข้าถึงความรู้เร่ืองแมลงศัตรูล าไย  ดยการค้นหาขั้นสูง 
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การเขา้ถึงความรูเ้รื่องปุ๋ ยโดยการคน้หาอย่างง่ายผูใ้ชส้ามารถป้อนค าคน้เก่ียวกับการใส่
ปุ๋ ย เช่น สตูรปุ๋ ย ระยะการผลิต หรือชื่อเดือน ดงัภาพที่ 34 ผูใ้ชไ้ดป้้อนค าว่า “ออกดอก” ระบบจะ
คน้หาขอ้มลูช่วงเก่ียวกบัปุ๋ ยที่เก่ียวขอ้งกบัค าว่าออกดอก 

 
ภาพ 34 ตัวอย่างการเข้าถึงความรู้เร่ืองปุ ย  ดยการค้นหาอย่างง่าย 

นอกจากนีผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลปุ๋ ยขั้นสูงโดยเลือกคน้หาจาก Path : Fertilizer และ
ป้อนเงื่อนไขการคน้หาเป็น สูตรปุ๋ ย หรือ ระยะการผลิต ดังภาพที่  35 ผูใ้ชเ้ลือกเงื่อนไขการคน้หา
ดว้ยระยะการผลิต ในระยะที่ 1 ช่วงเตรียมตน้ ระบบจะแสดงขอ้มูลปุ๋ ยที่ควรใส่ในระยะที่ 1 ช่วง
เตรียมตน้ 

 

ภาพ 35 ตัวอย่างการเข้าถึงความรู้เร่ืองปุ ย  ดยการค้นหาขั้นสูง 
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 การเขา้ถึงความรูเ้รื่องการตัดแต่งช่อผลผูใ้ชส้ามารถคน้หาขอ้มูลการตัดช่อผลโดยป้อน

ค าคน้ที่เก่ียวกบัการตดัช่อผล เช่น ตดัทัง้ช่อหรือปลิดผล ดงัภาพที่ 36 

 

ภาพ 36 ตัวอย่างการค้นหาการตัดแต่งช่อผล  ดยการค้นหาอย่างง่าย 
 

นอกจากนี ้ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลเทคนิคการตัดแต่งช่อผลโดยเลือกคน้หาขั้นสูงจาก 

Path : Fruit_thinning และระบุเงื่อนไขเป็นชื่อเทคนิคที่ตอ้งการระบบจะท าการแสดงรายละเอียด

เทคนิคที่ตอ้งการดงัภาพที่  37 

 

ภาพ 37 ตัวอย่างการค้นหาการตัดแต่งช่อผล  ดยการค้นหาขั้นสูง 
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การเขา้ถึงความรูเ้รื่องการตดัแต่งทรงพุ่ม ผูใ้ชส้ามารถปอ้นค าคน้ที่เก่ียวกบัชื่อเทคนิคการ

ตดัแต่งทรงพุ่ม เช่น ทรงครึง่วงกลม ทรงสี่เหลี่ยม ดงัภาพที่  38 

 

ภาพ 38 ตัวอย่างการค้นหาข้อมูลการตัดแต่งทรงพุ่ม  ดยการค้นหาอย่างง่าย 
 

นอกจากนีผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถึงขอ้มลูเรื่องการตดัแต่งทรงพุ่มดว้ยการคน้หาขัน้สงูโดยเลือก

ค้นหาจาก Path : pruning และระบุเงื่อนไขการค้นหาเป็น ชื่อเทคนิคที่ต้องการระบบจะแสดง

รายละเอียดเทคนิคที่ตอ้งการ ดงัภาพที่  39 

 

ภาพ 39 ตัวอย่างการค้นหาข้อมูลการตัดแต่งทรงพุ่ม  ดยการค้นหาขั้นสูง 
 

การเขา้ถึงความรูเ้รื่องการใส่สารกระตุน้การออกดอก ผู้ใชส้ามารถป้อนค าคน้เก่ียวกับ

วิธีการใชส้ารกระตุน้การออกอก เช่น ใหส้ารทางดิน หรือการพ่นทางใบ ดงัภาพที่ 40 
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ภาพ 40 ตัวอย่างการเข้าถึงความรู้การ ส่สารกระตุ้นออกดอก  ดยการค้นหาอย่างง่าย 
 

นอกจากนี ้ผู ้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลแนะน าปริมาณการใช้สารกระตุ้นออกดอกซึ่งจะ

พิจารณาจากเสน้ผ่านศนูยก์ลางตน้ล าไย ดงัภาพที่ 41  

  

ภาพ 41 การค้นหาข้อมูลปริมาณการ ช้สารกระตุ้นการออกดอกทีเ่หมาะสม 
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การเขา้ถึงขอ้มลูความรูส้ว่นสดุทา้ยเป็นการใชร้ะบบสืบคน้ขอ้มลูภาพรวมเพื่อใชใ้นการ

วางแผนการผลิตลว่งหนา้ซึ่งระบบและแสดงผลลพัธใ์นลกัษณะปฏิทินการผลิต โดยผูใ้ชส้ามารถ

ปอ้นชื่อเดือนหรือระยะการผลิตที่ตอ้งการทราบขอ้มลูปัจจยัที่ตอ้งดแูล ดงัภาพที่ 42  

 

ภาพ 42 ตัวอย่างการเข้าถึงปฏิทนิการผลิต  ดยการค้นหาอย่างง่าย 
 

นอกจากนีผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลปฏิทินการผลิตโดยการคน้หาขั้นสูงซึ่งผูใ้ชส้ามารถ

เข้าถึงความรู้ในลักษณะดังกล่าวโดยเลือกการค้นหาจาก Path :  production_durtion โดย

สามารถเงื่อนไขการคน้หา เป็น ระยะการผลิต หรือ ช่วงเดือนการผลิต ระบบจะสรุปความรูต้าม

ปัจจัยที่ส  าคัญโดยแบ่งออกเป็นอธิบายรายละเอียดระยะการผลิต เตือนโรคที่มักระบาด แนะน า

สูตรปุ๋ ย และบอกเทคนิคที่ควรใชใ้นระยะการผลิตนัน้ ดังภาพที่ 43 ผูใ้ชไ้ดเ้ลือกเขา้ถึงขอ้มูลเพื่อ

แสดงทุกระยะการผลิตระบบจึงแสดงผลออกมาเป็นลกัษณะปฏิทินการผลิตล าไยคุณภาพทัง้ฤดู

การผลิต  
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ภาพ 43 ตัวอย่างการเข้าถึงความรู้ นการผลิตล าไยคุณภาพตามระยะการผลิต 
 

4.3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพ 
การทดสอบประสิทธิภาพการสืบค้นของระบบบริการความรูก้ารผลิตล าไยคุณภาพ

ออนไลนไ์ดจ้ าลองการสืบคน้ในหอ้งปฏิบติัการพบว่าระบบสืบคน้ขอ้มลูดว้ยฟังกช์ันอย่างง่ายดว้ย
การป้อนค าส าคัญ พบว่า ไดค่้าความแม่นย า (Precision) 80.82% ไดค่้าความครบถว้น (Recall) 
59.34% และประสิทธิภาพโดยรวม (F-measure) 68.43 % ส่วนการทดสอบระบบดว้ยฟังก์ชัน
สืบค้นขั้นสูงที่ผู ้ใช้ต้องเลือกเงื่อนไขข้อมูลของการสืบค้นโดยเฉพาะเจาะจง พบว่าได้ค่าความ
แม่นย า (Precision) 100% ไดค่้าความครบถว้น (Recall) 79.67% และประสิทธิภาพโดยรวม (F-
measure) 88.68 %  
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4.4 ผลการประเมินการยอมรับเทค น ลยีของผู้ ช้ 
การศึกษาการยอมรบัเทคโนโลยีของผู้ใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ

บริการความรูก้ารผลิตล าไยคณุภาพออนไลน์ ซึ่งไดท้ าการเก็บขอ้มลูจากแบบสอบถามที่มีค าตอบ
ครบถ้วนสมบูรณ์ จ านวน 366 ชุด ซึ่งคิดเป็นอัตราการตอบกลับรอ้ยละ 95.81 ซึ่งเป็นอัตราที่
ยอมรับได้ที่ ร ้อยละ 50 – 60 ขึ ้นไป  (Heberlein and Baumgartner, 1978; Kerlinger, 1986; 
กนัยารตัน ์สมบติัธีระ and ยุพา ถาวรพิทกัษ์, 2558) โดยมีค่าดชันีความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หารายขอ้ 
มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.67 – 1.00 และค่าดชันีความตรงเชิงเนือ้หาทัง้ฉบบั มีค่าเฉลี่ย 0.94 – 1.00 จึง
สรุปว่าแบบสอบถามมีระดับความเชื่อมั่นสูงมีความน่าเชื่อถือ (L. L. Davis, 1992; Polit and 
Beck, 2008) สามารถน าขอ้มูลไปวิเคราะหใ์นล าดับถัดไปประกอบดว้ย การใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สามารถสรุปผลดังตาราง
ต่อไปนี ้ 
ตาราง 15 ค่าเ ล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตร านและระดับความคิดเหน็ของการวัด
ประสิทธิภาพการ ช้งาน นมุมมองผู้ ช้ 

ปัจจยัประสิทธิภาพการใชง้านระบบ 
ค่าเฉลี่ย
Mean 

สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดบัความ
คิดเห็น 

ความเขา้กนัไดข้องระบบ  
1. ท่านใชร้ะบบบริการความรูก้ารผลิต
ล าไยคณุภาพออนไลน ์ผ่านทางเว็บไซต ์
www.fruit2home.com/liss ไดจ้าก
โทรศพัทม์ือถือของตนเอง 

4.41 0.688 

มากที่สดุ 

2. ท่านสามารถใชร้ะบบบรกิารความรู้
การผลิตล าไยคณุภาพออนไลน ์ผ่านทาง
เว็บไซต ์www.fruit2home.com/liss ได้
ในครัง้แรก 

4.29 0.652 

มากที่สดุ 

ระยะเวลาโหลดขอ้มลู  
3. ท่านสามารถเปิดเว็บไซตไ์ดท้นัทีเมื่อ
พิมพ ์www.fruit2home.com/liss   

4.23 0.676 
มากที่สดุ 

4. ท่านตอ้งใชร้ะยะเวลาในการรอ
ส าหรบัการเปิดคลิปวิดีโอในเว็บไซต ์

4.08 0.906 
มาก 

http://www.fruit2home.com/liss
http://www.fruit2home.com/liss
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5. ท่านสามารถเรียกดขูอ้มลูจาก
เว็บไซตไ์ดอ้ย่างรวดเรว็ 

4.15 0.652 
มาก 

6. ท่านตอ้งใชร้ะยะเวลาในการรอ
(ค าตอบ/ขอ้แนะน าจากระบบ)จากการ
ใชเ้ว็บไซตใ์นแต่ละครัง้ของการใชง้าน 

4.19 0.719 มาก 

ความถูกตอ้ง  
7. ท่านไดร้บัขอ้มลูตรงกบัความ
ตอ้งการจากเว็บไซต ์

4.19 0.617 มาก 

8. ท่านสามารถน าความรูท้ี่ไดจ้าก
เว็บไซตไ์ปปรบัใชใ้นการดแูลสวนล าไย
ของท่าน 

4.09 0.724 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.20 0.704 มาก 
  
 จากตารางที่ 34 สามารถอธิบายการวัดประสิทธิภาพการใช้งานในมุมมองผู้ใช้ได้ดังนี ้
ระดับความคิดเห็นโดยรวมของผูต้อบแบบสอบถามอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก ที่ระดบัคะแนนเฉลี่ย 
4.20 โดยหากพิจารณาเป็นรายปัจจัยย่อยพบว่า ในปัจจัยความเข้ากันได้ของระบบ ผู้ตอบ
แบบสอบถามสามารถใช้ระบบบริการความรูก้ารผลิตล าไยคุณภาพออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต ์
www.fruit2home.com/liss ไดจ้ากโทรศัพทม์ือถือของตนเองและสามารถใชร้ะบบบริการความรู้
การผลิตล าไยคณุภาพออนไลน ์ผ่านทางเว็บไซต ์www.fruit2home.com/liss ไดใ้นครัง้แรก โดยมี
ระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยมากที่สดุ ที่ระดบัคะแนนเฉลี่ย 4.41 และ 4.29 ตามล าดบั  

ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามคิดเห็นในปัจจยัระยะเวลาโหลดขอ้มลูโดยมีความคิดเห็นใน
ระดับเห็นด้วยมากที่สุดในที่สามารถเปิดเว็บไซต์ได้ทันทีเมื่อพิมพ์ www.fruit2home.com/liss  
รองลงมาคือใชเ้วลารอค าตอบจาการคน้หา การเรียกดขูอ้มลูและเวลารอส าหรบัเปิดคลิดวิดีโอไม่
นาน ในระดบัเห็นดว้ยมาก ที่ระดบัคะแนนเฉลี่ย 4.23 4.19 4.15 และ 4.08 ตามล าดบั  
 ปัจจยัดา้นความถูกตอ้งผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับ เห็นดว้ยมากที่ไดร้บั

ขอ้มลูตรงกบัความตอ้งการจากเว็บไซต ์รองลงมาคือสามารถน าความรูท้ี่ไดจ้ากเว็บไซตไ์ปปรบัใช้

ในการดแูลสวนล าไย ในระดบัเห็นดว้ยมาก ที่ระดบัคะแนนเฉลี่ย 4.19 และ 4.09 ตามล าดบั  

 

http://www.fruit2home.com/liss
http://www.fruit2home.com/liss
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ตาราง 16 ค่าเ ล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตร านและระดับความคิดเหน็ของการวัดประสิทธิผล
 นมุมมองผู้ ช้ 

ปัจจยัประสิทธิผลการใชง้านระบบ 
ค่าเฉลี่ย
Mean 

สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดบัความ
คิดเห็น 

การน าเสนอ    
9. การคน้หา/การเลือกเมนใูนเว็บไซต์
มีความซบัซอ้น 

4.00 0.896 มาก 

10. รูปแบบของตวัอกัษรในเว็บไซตไ์ม่
น่าสนใจ 

4.05 0.867 มาก 

11. ท่านสามารถอ่านขอ้ความเนือ้หา
จากเว็บไซตไ์ดส้ะดวก  

4.03 0.581 มาก 

12. คลิปวีดีโอใหค้ าแนะน าการใชง้าน
ของเว็บไซตม์ีความน่าสนใจ 

3.95 0.713 มาก 

การน าทาง    
13. ท่านสามารถคลิกปุ่ มเมนเูพื่อ
เชื่อมโยงไปหนา้อ่ืน ๆ ไดส้ะดวก 

4.08 0.535 มาก 

14. ท่านสามารถเขา้ใจการจดัหมวดหมู่
ของรายการปุ่ มเมนู 

4.03 0.540 มาก 

15. แผนผงัเว็บไซตม์ีความจ าเป็นต่อ
การใชง้านระบบบรกิารความรูก้ารผลิต
ล าไยคณุภาพออนไลน ์

3.90 0.619 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.01 0.668 มาก 
จากตารางที่ 35 สามารถอธิบายการวดัประสิทธิผลการใชง้านในมมุมองผูใ้ชไ้ดด้งันี ้ระดบั

ความคิดเห็นโดยรวมของผูต้อบแบบสอบถามอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก ที่ระดบัคะแนนเฉลี่ย 4.01 
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  

ปัจจัยย่อยด้านการน าเสนอผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยในระดับมากในเรื่องความ
น่าสนใจของตวัอกัษร การอ่านขอ้ความไดส้ะดวก การเลือกเมนทูี่ไม่ซบัซอ้นและความน่าสนใจของ
คลิปวิดีโอ ที่ระดบัคะนนเฉลี่ย 4.05 4.03 4.00 และ 3.95 ตามล าดบั 
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ปัจจัยย่อยดา้นการน าทาง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยในระดับมากในเรื่องปุ่ มเมนูที่
สามารถเชื่อไปหน้าอ่ืน ๆ ได้สะดวก การจัดหมวดหมู่เมนูเขา้ใจง่ายและแผนผังเว็บไซต์มีความ
จ าเป็นต่อการใชง้าน ที่ระดบัคะแนนเฉลี่ย 4.08 4.03 และ 3.90 ตามล าดบั  

 
ตาราง 17 ค่าเ ล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตร านและระดับความคิดเหน็ของการวัดความ
น่าเชื่อถือ นมุมมองผู้ ช้ 

ปัจจยัความน่าเชื่อถือ 
ค่าเฉลี่ย
Mean 

สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดบัความ
คิดเห็น 

ความเป็นสว่นตวั    

16. ท่านตอ้งลงทะเบียนสมาชิกจึงจะ
สามารถใชร้ะบบบริการความรูก้ารผลิต
ล าไยคณุภาพออนไลนไ์ด ้  

4.88 0.342 มากที่สดุ 

17. ท่านมีความมั่นใจในระบบการ
รกัษาความปลอดภยัเก่ียวกบัชื่อผูใ้ชง้าน
และรหสัผ่าน 

4.50 0.567 มากที่สดุ 

18. ท่านมีความเชื่อมั่นว่าระบบไม่น า
ขอ้มลูที่ใชบ้ริการในเว็บไซตไ์ปเปิดเผย 

4.46 0.688 มากที่สดุ 

ความน่าเชื่อถือ    

19.  ท่านสามารถดรูายการอา้งอิง
แหลง่ขอ้มลูองคค์วามรูท้ี่เว็บไซต ์ 
www.fruit2home.com/liss 

4.32 0.596 มากที่สดุ 

20.  ท่านยงัพบขอ้ผิดพลาดของขอ้มลูที่
แสดงในเว็บไซต ์
www.fruit2home.com/liss 

4.59 0.942 มากที่สดุ 

21. ท่านสามารถดขูอ้มลูผูจ้ดัท าและ
หน่วยงานที่เป็นเจา้ของเว็บไซต ์
www.fruit2home.com/liss 

4.30 0.508 มากที่สดุ 

เฉลี่ยรวม 4.51 0.607 มากที่สดุ 
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จากตารางที่ 36 สามารถอธิบายการวดัความน่าเชื่อเชื่อในมมุมองผูใ้ชไ้ดด้งันี ้ระดบัความ
คิดเห็นโดยรวมของผูต้อบแบบสอบถามอยู่ในระดับเห็นดว้ยมากที่สุด ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.51 
ซึ่งพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยมากที่สดุในทุกขอ้ค าถามประกอบดว้ย  
 ปัจจยัย่อยดา้นความเป็นส่วนตวั ผูใ้ชไ้ม่จ าเป็นตอ้งลงทะเบียนการเขา้ใชง้านระบบ ความ
มั่นใจในระบบการรกัษาความปลอดภัยของขอ้มูลและความเชื่อมั่นว่าผูใ้หบ้ริการไม่น าขอ้มลูการ
ใชบ้รกิารในเว็บไซตไ์ปเปิดเผย ที่ระดบัคะแนนเฉลี่ย 4.88 4.50 และ 4.46 ตามล าดบั 
 ปัจจยัย่อยดา้นความน่าเชื่อถือ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ไม่พบขอ้ผิดพลาดของ
ข้อมูลที่ แสดงใน เว็บ ไซต์ สามารถดูรายการอ้างอิงแหล่ งข้อมูลองค์ความ รู้ที่ เว็บ ไซต ์ 
www.fruit2home.com/liss และสามารถดูข้อมูลผู้จัดท าและหน่วยงานที่ เป็นเจ้าของเว็บไซต ์
www.fruit2home.com/liss ที่ระดบัคะแนนเฉลี่ย 4.59 4.32 และ 4.30 
 
ตาราง 18 ค่าเ ล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตร านและระดับความคิดเหน็ของการวัด
ความสามารถ นการเรียนรู้ระบบ นมุมมองผู้ ช้ 

ปัจจยัความสามารถในการเรียนรู ้
ค่าเฉลี่ย
Mean 

สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดบัความ
คิดเห็น 

ความเรียบง่าย    

22. ท่านสามารถเรียนรูข้ัน้ตอนการ
ท างานของเว็บไซต ์
www.fruit2home.com/liss ไดด้ว้ย
ตวัเอง 

4.20 0.608 มาก 

23. ท่านจ าเป็นตอ้งใชคู้่มือการใชง้าน
ระหว่างการเขา้เว็บไซต ์
www.fruit2home.com/liss 

3.28 0.920 มาก 

24. ท่านสามารถศกึษาขอ้มลูการผลิต
ล าไยคณุภาพจากเว็บไซต ์
www.fruit2home.com/liss แทน
การศึกษาจากต ารา 

4.04 0.604 มาก 
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ความคุน้เคย    

25. ท่านจะใชเ้ลือกใชอิ้นเตอรเ์น็ตใน
การหาขอ้มลูมากขึน้ 

4.09 0.558 มาก 

26. ท่านจะสามารถเขา้เว็บไซต ์
www.fruit2home.com/liss ไดใ้นครัง้
ถดัไป 

4.09 0.681 มาก 

27. ท่านไม่สามารถจดจ ารูปแบบ สีสนั 
ของเว็บไซต ์www.fruit2home.com/liss 
ได ้  

3.89 0.676 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.93 0.675 มาก 
 

จากตารางที่ 37 สามารถอธิบายการวัดความสามารถในการเรียนรูร้ะบบของผูใ้ชไ้ดด้ังนี ้
ระดับความคิดเห็นโดยรวมของผูต้อบแบบสอบถามอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก ที่ระดบัคะแนนเฉลี่ย 
3.93 ซึ่งพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามอยู่ในระดบัเห็นดว้ย
มากในทกุขอ้ค าถามโดยแยกตามปัจจยัย่อยดงันี ้ 

ความเรียบง่ายซึ่งพบว่าผูต้อบแบบสอบถามสามารถเรียนรูข้ัน้ตอนการท างานของเว็บไซต ์
www.fruit2home.com/liss ไดด้ว้ยตวัเอง สามารถศึกษาขอ้มลูการผลิตล าไยคณุภาพจากเว็บไซต์ 
www.fruit2home.com/liss แทนการศึกษาจากต ารา และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่
จ าเป็นตอ้งใชคู้่มือการใชง้านระหว่างการเขา้เว็บไซต ์www.fruit2home.com/liss ที่ระดับคะแนน
เฉลี่ย 4.20 4.04 และ 3.28 ตามล าดบั 

ความคุ้นเคยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเลือกใช้อินเตอรเ์น็ตในการหาข้อมูลมากขึน้ 
สามารถเขา้เว็บไซต์ www.fruit2home.com/liss ไดใ้นครัง้ถัดไปและสามารถจดจ ารูปแบบ สีสัน 
ของเว็บไซต ์www.fruit2home.com/liss ได ้ ที่ระดบัคะแนนเฉลี่ย 4.09 4.09 และ 3.89 ตามล าดบั 
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ตาราง 19 ค่าเ ล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตร านและระดับความคิดเหน็ของการวัดความพึง
พอ จของผู้ ช้งาน 

ปัจจยัความพงึพอใจของผูใ้ช ้
ค่าเฉลี่ย
Mean 

สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดบัความ
คิดเห็น 

ดา้นเนือ้หา    

28. ท่านไม่สามารถคน้หาประเด็นองค์
ความรูท้ี่ตรงกบัความตอ้งการ  

4.34 0.615 มากที่สดุ 

29. ท่านไดร้บัความรูใ้หม่ ๆ จาก 
เว็บไซต ์www.fruit2home.com/liss 

4.15 0.568 มาก 

30. ท่านไม่สามารถปฏิบติัตาม
ค าแนะน าจาก เว็บไซต ์
www.fruit2home.com/liss 

4.27 0.653 มากที่สดุ 

โครงสรา้งของระบบ    

31. ท่านสามารถเขา้ถึงเมนยู่อยของแต่
ละหมวดเมนไูดถู้กตอ้ง 

4.14 0.465 มาก 

32. ท่านรูส้กึว่ารูปแบบของเว็บไซตไ์ม่
สอดคลอ้งกบัเนือ้หาทางดา้นการเกษตร 

4.86 0.351 มากที่สดุ 

เฉลี่ยรวม 4.35 0.530 มากที่สดุ 
 

 จากตารางที่ 38 สามารถอธิบายการวดัความพึงพอใจของผูใ้ชไ้ดด้ังนี ้ระดบัความคิดเห็น
โดยรวมของผูต้อบแบบสอบถามอยู่ในระดับเห็นดว้ยมากที่สุด ที่ระดับคะแนน 4.35 โดยสามารถ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ปัจจยัย่อยดา้นเนือ้หาผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยมากที่สดุในเรื่องการ
ไดอ้งคค์วามรูท้ี่ตอ้งการจากระบบ รองลงมาคือผูต้อบแบบสอบถามสามารถปฏิบติัตามค าแนะน า
จากระบบ และการไดร้บัความรูใ้หม่ ๆ จากเว็บไซต ์www.fruit2home.com/liss ในระดบัเห็นดว้ย
มาก ดว้ยคะแนนเฉลี่ย 4.34 4.15 และ 4.27 ตามล าดบั  

นอกจากนี ้ปัจจัยด้านโครงสรา้งของระบบ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากในเรื่อง
รูปแบบของเว็บไซตส์อดคลอ้งกบัเนือ้หาทางดา้นการเกษตร รองลงมาคือสามารถเขา้ถึงเมนูย่อย
ของแต่ละหมวดเมนูได้ถูกต้อง ในระดับเห็นด้วยมาก ที่ ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.86 และ 4.14 
ตามล าดบั  
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 การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 การวิเคราะห์การยอมรบัระบบบริการความรูก้ารผลิตล าไยคุณภาพออนไลน์เป็นการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติความพึงพอใจในการยอมรบัเทคโนโลยี โดยใช้การวิเคราะห์
ถดถอยเชิงเสน้แบบพหุ (Multiple Linear Regression) มตีวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ประสิทธิผล  (Effectiveness) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) ความสามารถในการ
เรียนรู้ (Learnability) และมีความพึงพอใจของผู้ใช้ (Satisfaction) เป็นตัวแปรตาม สามารถ
รายงานผลการวิเคราะหถ์ดถอยเชิงเสน้แบบพห ุ(Multiple Linear Regression) ดงันี ้ 
 
ตาราง 20 ผลการวิเคราะหถ์ดถอยเชิงเส้นแบบพหุเพ่ือพยากรณท์ัศนคติความพึงพอ จ น

การยอมรับเทค น ลยี 

ตวัแปรที่มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจในการยอมรบัเทคโนโลยี 

B SEb 𝛽 t Sig. 

ค่าคงที่ -0.279 0.108 - -2.576 0.010 

ประสิทธิภาพการใชง้านระบบ  
(Efficiency) 

0.559 0.108 0.639 30.525 <0.001 

ประสิทธิผลการใชง้านระบบ  
(Effectiveness) 

0.384 0.018 0.401 18.525 <0.001 

ความน่าเชื่อถือของระบบ  
(Reliability) 

0.088 0.021 0.076 3.814 <0.001 

ความสามารถในการเรียนรู้
ระบบ (Learnability) 

0.025 .018 0.028 1.369 0.172 

SEest=±0.30 
R = 0.939; R2=0.881; F=671.895 
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 จากตารางที่ 20 พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ (Satisfaction) ของผูใ้ชง้าน
ระบบบริการความรูก้ารผลิตล าไยคุณภาพออนไลน์ ได้แก่ ประสิทธิภาพการใชง้านระบบ (X1) 
ประสิทธิผลการใช้งานระบบ  (X2) และ ความน่าเชื่อถือของระบบ (X3) โดยทั้ง 3 ปัจจัยมีค่า
นัยส าคัญน้อยกว่า 0.001 ในขณะที่ปัจจัยความสามารถในการเรียนรูร้ะบบ  (X4) ไม่มีอิทธิพล 
(Sig.=0.172) และสามารถรว่มกนัพยากรณท์ศันคติความพงึพอใจในการยอมรบัเทคโนโลยีไดร้อ้ย
ละ 88.10 (R2=0.881) ดงัสมการขา้งลา่ง  
 

Y = 0.279 + 0.559X1 + 0.384 X2 + 0.088 X3 

หมายเหต ุ
X1 ประสิทธิผลการใชง้านระบบ    X2 ความน่าเชื่อถือของระบบ   X3 และความสามารถในการเรียนรูร้ะบบ 

  
 จากสมการจะพบว่า ค่าสมัประสิทธิ์ (B) ของปัจจยัประสิทธิภาพการใชง้านระบบ เท่ากับ 
0.559 ปัจจัยประสิทธิผลการใช้งานระบบ เท่ากับ 0.384 และปัจจัยความน่าเชื่อถือของระบบ 
เท่ากับ 0.088 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์เป็นบวก ถือว่า มีความสัมพันธ์กับการยอมรบัเทคโนโลยีท่ีมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจ(Satisfaction) ของผูใ้ชง้านระบบบริการความรูก้ารผลิตล าไยคุณภาพ
ออนไลนไ์ปในทิศทางเดียวกนั  
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บทที ่5 
บทสรุป 

 การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อ รวบรวมและสกัดองคค์วามรูท้ี่เก่ียวกับเทคโนโลยีการ
ผลิตล าไยคณุภาพ พัฒนาฐานความรูภ้ววิทยาเทคโนโลยีการผลิตล าไยคุณภาพ พัฒนาระบบภว
วิทยาองคค์วามรูเ้ก่ียวกบัเทคโนโลยีการผลิตล าไยคณุภาพและทดสอบตวัแบบผูเ้ชี่ยวชาญในเรื่อง
ระบบภววิทยาองคค์วามรูเ้ก่ียวกบัเทคโนโลยีการผลิตล าไยคณุภาพและการยอมรบัเทคโนโลยี  ซึ่ง
สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งันี ้

5.1 สรุปผลการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาโมเดลส าหรับระบบผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อการบริการความรูก้ารผลิต

ล าไยคุณภาพมีเป้าหมายในการรวบรวมและสกัดองคค์วามรูท้ี่เก่ียวกับการผลิตล าไยคุณภาพ 
พัฒนาฐานความรูภ้ววิทยาการผลิตล าไยคุณภาพ ออกแบบและพัฒนาระบบบริการความรูด้า้น
การดูแลล าไยซึ่งจากการศึกษาพบว่าองคค์วามรูท้ี่ส  าคัญในการผลิตล าไยคุณภาพประกอบดว้ย 
การตดัแต่งช่อผล การตดัแต่งทรงพุ่ม การใชส้ารกระตุน้การออกดอก การจดัการโรคแมลงและการ
จัดการปุ๋ ยและสารอาหารบ ารุง และนอกจากนีย้ังพบว่าระยะการผลิตล าไยเป็นตัวแปรส าคัญใน
การก าหนดวิธีการจัดการสวนล าไยดว้ยเทคนิคต่าง ๆ ในปัจจุบนัยังไม่พบการเชื่อมโยงขอ้มูลองค์
ความรูด้า้นล าไยดว้ยภววิทยา โดยงานวิจยันีไ้ดใ้หค้วามสนใจในเรื่องการเขา้ถึงขอ้มลูตามแนวคิด
ภววิทยาและลกัษณะพฤติกรรมการสืบคน้ขอ้มลูของผูใ้ชซ้ึ่งเป็นเกษตรกรผูป้ลูกล าไยเป็นหลกั  จึง
ไดใ้ชข้อ้มูลดังกล่าวเป็นแนวทางในการออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ชแ้ละในการพัฒนาภววิทยาองค์
ความรูก้ารผลิตล าไยคุณภาพไดอ้าศัยโปรแกรม Hozo - Ontology Editor เป็นเครื่องมือหลักใน
การพฒันาและปรบัปรุงโครงสรา้งของภววิทยา และน าฐานความรูภ้ววิทยาการผลิตล าไยคณุภาพ
เชื่อมโยงกบัฐานขอ้มลูเพื่อพฒันาใหเ้ป็นระบบบริการความรูก้ารผลิตล าไยคณุภาพผ่านเครือข่ าย
อินเทอรเ์น็ตโดยมุ่งเน้นในส่วนของการสืบคน้ขอ้มูลตามปัจจัยการผลิตล าไยคุณภาพโดยอาศัย 
Ontology Application Management Framework (OAM) เป็นเครื่องมือหลกัในการพัฒนา แบ่ง
ผูใ้ชอ้อกเป็น 2 กลุ่ม คือ เกษตรกรที่ตอ้งการผลิตล าไยคุณภาพและผูท้ี่สนใจในองคค์วามรูใ้นการ
ผลิตล าไยคุณภาพ ซึ่งระบบบริการความรูก้ารผลิตล าไยคุณภาพไดจ้ าลองพฤติกรรมการสืบคน้
ของเกษตรกรผูป้ลูกล าไยที่ประสบปัญหาการจัดการสวนตามปัจจัยการผลิตล าไยคุณภาพ เช่น 
การพบอาการยอดไหม ้ดอกร่วง ผลแตก  เป็นตน้ เพื่อทราบถึงโรคและรายละเอียดการจดัการโรค
ดงักล่าว หรือความตอ้งการปุ๋ ยของล าไยในแต่ละระยะของการผลิต ทัง้นีไ้ดป้ระเมินระบบบริการ
ความรูก้ารผลิตล าไยคณุภาพโดยแบ่งลกัษณะการประเมินเป็น 2 สว่นประกอบดว้ย  
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1) ทดสอบประสิทธิภาพการคน้คืนขอ้มูลซึ่งจ าลองการสืบคน้ในหอ้งปฏิบติัการ
พบว่าระบบสืบคน้ขอ้มลูดว้ยฟังกช์นัอย่างง่าย พบว่า ไดค่้าความแม่นย า  (Precision) 80.82% ได้
ค่าความครบถว้น (Recall) 59.34% และประสิทธิภาพโดยรวม (F-measure) 68.43 % ส่วนการ
ทดสอบระบบดว้ยฟังก์ชันสืบคน้ขัน้สูง พบว่าไดค่้าความแม่นย า (Precision) 100% ไดค่้าความ
ครบถว้น (Recall) 79.67% และประสิทธิภาพโดยรวม (F-measure) 88.68 % จึงวิเคราะหไ์ดว้่า
พืน้ฐานกฎมีความถูกตอ้งภายใตข้อบเขตการผลิตล าไย 7 ระยะการผลิตซึ่งมีขอ้มูลที่สมัพันธก์ัน
ประกอบดว้ย โรค 12 โรค ปุ๋ ยและสารอาหารบ ารุง 14 สตูร แมลงศตัรูล าไย 21 ชนิด การตดัแต่งช่อ
ผล 3 เทคนิค การตดัแต่งทรงพุ่ม 3 เทคนิค การใชส้ารกระตุน้การออกดอก 2 เทคนิค  

  2) ประเมินการยอมรับเทคโนโลยี  โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจเพื่อศึกษาการ
ยอมรบัระบบบรกิารความรูก้ารผลิตล าไยคณุภาพออนไลนป์ระกอบดว้ย การวดัประสิทธิภาพ การ
วดัประสิทธิผล การวดัความน่าเชื่อถือ การวดัความสามารถในการเรียนรูแ้ละการวดัความพงึพอใจ
ของผูใ้ชง้าน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูก าหนดกลุม่ประชากร คือ 
ผูป้ลกูล าไยในจงัหวดัเชียงใหม่และล าพูน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 382 คน เก็บขอ้มูลได ้366 คนคิด
เป็นรอ้ยละ 95.81 ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งจากการศึกษาพบว่าระดับความคิดเห็นโดยรวมเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการเรียนรูแ้ละความพึงพอใจของ
ผูใ้ชง้าน อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก ที่ระดบัคะแนนเฉลี่ย 4.20 ทัง้นีเ้มื่อพิจารณาแต่ละปัจจยัพบว่ามี
ระดบัคะแนนเฉลี่ย ระหว่าง 3.93 – 4.51 ตามล าดบัดงันี ้ 

ล าดบัที่ 1 ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อความน่าเชื่อถือระบบบรกิารความรู้
การผลิตล าไยคุณภาพออนไลน์ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.51 เมื่อพิจารณารายขอ้ย่อยพบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัความเป็นสว่นของและความน่าเชื่อถือของระบบ  

ล าดับที่ 2 ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นความพึงพอใจต่อระบบบริการความรู้
การผลิตล าไยคุณภาพออนไลน์ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.35 เมื่อพิจารณารายขอ้ย่อยพบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคัญดา้นองคค์วามรู ้เนือ้หา และค าแนะน าที่ไดจ้ากระบบซึ่งผูใ้ช้
สามารถน าไปปฏิบติัได ้

ล าดับที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการใช้งานระบบ
บริการความรูก้ารผลิตล าไยคุณภาพออนไลน์ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 เมื่อพิจารณาราย
ขอ้ย่อยพบว่าผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัความเขา้กนัไดข้องระบบและเวลาโหลดขอ้มลู 
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ล าดับที่  4 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของระบบบริการ
ความรูก้ารผลิตล าไยคณุภาพออนไลน์ ที่ระดบัคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.00 เมื่อพิจารณารายขอ้ย่อย
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัปุ่ มเมนแูละรูปแบบของตวัอกัษร 

ล าดับที่ 5 ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อความสามารถในการเรียนรูร้ะบบ
บริการความรูก้ารผลิตล าไยคุณภาพออนไลน์ของผู้ใช้ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 เมื่อ
พิจารณารายขอ้ย่อยพบว่าผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคัญเก่ียวกับการเรียนรูว้ิธีการใชง้าน
ดว้ยตวัเองโดยไม่ใชคู้่มือการใชง้าน 

ทัง้นีจ้ากผลการวิเคราะหข์อ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติถดถอยเชิงเสน้แบบพหุ
(Multiple Linear Regression) จากขอ้มลูผูต้อบแบบสอบถาม 367 คน สรุปผลการศกึษา ไดด้งันี ้

สมมติฐานที่ 1 ประสิทธิภาพการใชง้านระบบ มีอิทธิพลต่อ ความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน
ระบบบริการความรูก้ารผลิตล าไยคุณภาพออนไลน์  ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ ยอมรับ
สมมติฐาน  

สมมติฐานที่ 2 ประสิทธิผลจากการใชง้านระบบ มีอิทธิพลต่อ ความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน
ระบบบริการความรูก้ารผลิตล าไยคุณภาพออนไลน์  ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ ยอมรับ
สมมตฐิาน  

สมมติฐานที่ 3 ความน่าเชื่อถือของระบบ มีอิทธิพลต่อ ความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบ
บรกิารความรูก้ารผลิตล าไยคณุภาพออนไลน ์ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ ยอมรับสมมติฐาน
 สมมติฐานที่ 4 ความสามารถในการเรียนรูร้ะบบ มีอิทธิพลต่อ ความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน
ระบบบรกิารความรูก้ารผลิตล าไยคณุภาพออนไลน ์ผลการท ดสอบสม ม ติ ฐ าน  คื อ  ปฏิ เส ธ
สมมติฐาน 

ดังนั้นจากผลการทดสอบประสิทธิภาพการค้นคืนและผลการประเมินการยอมรับ
เทคโนโลยีโดยอาศัยหลักการทางสถิติ สามารถสรุปไดว้่าเกษตรกรผูป้ลูกล าไยซึ่งจัดว่าเป็นผูใ้ช้
หลกัใหค้วามส าคัญกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความน่าเชื่อถือของระบบ ในการตัดสินใจ
ยอมรบัระบบบรกิารความรูก้ารผลิตล าไยคณุภาพออนไลน ์

 
5.2 อภปิรายผล 

 จากการวิจัยเรื่องระบบภววิทยาองคค์วามรูด้า้นเทคโนโลยีการผลิตล าไยคุณภาพท าให้
ทราบถึงปัจจยัส าคัญในการผลิตล าไยคณุภาพและรูปแบบโครงสรา้งขอ้มลู  โดยใชผู้เ้ชี่ยวชาญจัด
ไดว้่าเป็นการท างานในลักษณะกึ่งอัตโนมัติซึ่งถ้ามีการค้นพบองคค์วามรูใ้หม่เก่ียวกับการผลิต
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ล าไยคุณภาพก็จะตอ้งท ากระบวนนีซ้  า้อีกครัง้หนึ่ง ซึ่งใชเ้วลานานในการปรบัปรุง อย่างไรก็ตาม
ผลลพัธท์ี่ไดจ้ากงานวิจยันีส้ามารถใชเ้ป็นตน้แบบภววิทยาในการรวบรวมองคค์วามรูด้า้นการผลิต
ล าไยคุณภาพและพัฒนาเป็นตน้แบบระบบบริการความรูก้ารผลิตล าไยคุณภาพผ่านเครือข่าย
อินเทอรเ์น็ตและช่วยใหเ้กษตรกรผูป้ลกูล าไยหรือผูท้ี่สนใจสามารถเขา้ถึงขอ้มลูส าคญัดา้นการผลิต
ล าไยคุณภาพไดต้รงกับความตอ้งการซึ่งผลการทดสอบประสิทธิภาพเบือ้งตน้พบว่าไดค่้าความ
แม่ นย า  (Precision) เฉลี่ ย  90.41 % ได้ ค่ าความครบถ้วน  (Recall) เฉลี่ ย  69.50 % และ
ประสิทธิภาพโดยรวม (F-measure) เฉลี่ย 78.55 % ระบบสามารถสรา้งปฏิทินการผลิตล าไย
คุณภาพเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของเกษตรกรตั้งแต่ระยะการเตรียมตน้ไปจนถึงการเก็บ
เก่ียวผลผลิต นอกจากนีร้ะบบยงัสามารถเขา้ถึงขอ้มลูแบบเฉพาะเจาะจง เช่น การสืบคน้ขอ้มลูโรค
ล าไยผูใ้ชส้ามารถค้นโดยใส่อาการของต้นล าไยที่สงสัยว่าเป็นโรคระบบจะท าการอนุมานจาก
ข้อมูลว่าอาการดังกล่าวตรงกับเงื่อนไขของโรคอะไรและแสดงรายละเอียดของโรคนั้น ๆ 
ประกอบดว้ย ชื่อโรค อาการของโรค วิธีรกัษาและป้องกัน รวมถึงลิงคค์ลิปวิดีโอสาธิตการจัดการ
โรค ซึ่งผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลแบบเจาะจงไดทุ้กคลาสหลกั ซึ่งเป็นประโยชนต่์อเกษตรกรผูผ้ลิต
ล าไยสามารถน าขอ้มลูไปใชใ้นการวางแผนการผลิตเพื่อเตรียมปัจจยัการผลิตหรือวางแผนป้องกนั
แมลงศตัรูล าไยและโรคที่เกิดขึน้ไดร้วมถึงการเขา้ถึงขอ้มลูเพื่อแกปั้ญหาเฉพาะทางเช่นการจดัการ
โรคเพื่อล าไยเป็นโรค การจ ากดัแมลงเพื่อพบว่ามีแมลงระบาด เป็นตน้ ช่วยใหเ้กษตรกรจดัการกับ
ปัญหาไดถ้กูวิธีสง่ผลต่อตน้ทนุที่ลดลง ผลิตไดค้ณุภาพสงูขึน้ท าใหไ้ดก้ าไรเพิ่มขึน้ตามไปดว้ย  
 นอกจากนีผ้ลการศึกษาการยอมรบัเทคโนโลยีจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเกษตรกรผู้ปลูก
ล าไยในจังหวดัเชียงใหม่และล าพูนซึ่งผูต้อบแบบสอบถามทุกคนไดท้ดลองใชร้ะบบเบือ้งตน้ก่อน
ท าการตอบแบบสอบถามซึ่งพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย
มากซึ่งถือเป็นแนวโนม้ที่ดีในการยอมรบัเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นอีกแหลง่ขอ้มลูหนึ่งส  าหรบัเกษตรกรผู้
ปลกูล าไยและผูส้นใจ สามารถอธิบายขอ้คน้พบตามสมมติฐานดงันี ้
 สมมติฐานที่ 1 (H1) พบว่า ความเขา้กันได ้ระยะเวลาโหลดและความถูกตอ้งของระบบ 
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดค้รบถว้น  ส่งผลใหผู้ใ้ชง้านมีความพึงพอใจมาก (ที่
ระดับคะแนน 4.20) และผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเสน้แบบพหุแสดงค่านัยส าคัญที่น้อยกว่า 
0.001 ดังนัน้ประสิทธิภาพการใชง้านระบบ มีอิทธิพลต่อ ความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบบริการ
ความรูก้ารผลิตล าไยคุณภาพออนไลน ์ซึ่งถา้ระบบสามารถแสดงผลลพัธท์ี่ถูกตอ้งและตอบสนอง
ในระยะเวลาที่เหมาะสมในอุปกรณ์ที่หลากหลายจะส่งผลประโยชนต่์อผูใ้ชง้านมากขึน้ส่งผลต่อ
การยอมรบัและการใชง้านที่เพิ่มมากขึน้ (Balaban et al., 2013; DeLone and McLean ,1992)   
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สมมติฐานที่ 2 (H2) พบว่า การน าเสนอเนือ้หาของระบบรวมถึงระบบน าทางที่ช่วยใหผู้ใ้ช้
สามารถใชง้านไดโ้ดยง่ายสง่ผลใหผู้ใ้ชง้านมีความพึงพอใจมาก (ที่ระดบัคะแนน 4.01) และผลการ
วิเคราะหถ์ดถอยเชิงเสน้แบบพหุแสดงค่านยัส าคญัที่นอ้ยกว่า 0.001 ดงันัน้ ประสิทธิผลจากการใช้
งานระบบ มีอิทธิพลต่อ ความพึงพอใจของผูใ้ช้งานระบบบริการความรูก้ารผลิตล าไยคุณภาพ
ออนไลน ์ซึ่งการที่ผูใ้ชร้บัรูถ้ึงความน่าสนใจในการน าเสนอเนือ้หาของระบบรวมถึงระบบน าทางที่
ช่วยให้ผู ้ใช้สามารถใช้งานได้โดยง่าย สรา้งประสบการณ์ที่ ดีท าให้ยอมรับระบบได้โดยง่าย 
(Aggelidis and Chatzoglou, 2009; Balaban et al., 2013; DeLone and McLean, 1992; Lee 
and Wu, 2011) 

สมมติฐานที่ 3 (H2) พบว่า ความน่าเชื่อถือของขอ้มลูและการรกัษาความเป็นส่วนตวัของ
ผู้ใช้บนระบบส่งผลให้ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจมากที่สุด (ที่ระดับคะแนน 4.51) และผลการ
วิเคราะหถ์ดถอยเชิงเสน้แบบพหุแสดงค่านัยส าคัญที่นอ้ยกว่า 0.001 ดังนัน้ ความน่าเชื่อถือของ
ระบบ มีอิทธิพลต่อ ความพงึพอใจของผูใ้ชง้านระบบบรกิารความรูก้ารผลิตล าไยคณุภาพออนไลน ์
ซึ่งถา้ผูใ้ชง้านใหค้วามส าคัญและมั่นใจในการท างานของระบบในการรกัษาความปลอดภัยของ
ขอ้มูลส่วนตัวรวมถึงใหค้วามเชื่อถือความถูกตอ้งของขอ้มูลที่มาจากแหล่งขอ้มูลที่น่ าเชื่อถือและ
เป็นที่ยอมรบั จะท าใหผู้ใ้ชง้านเกิดความพงึพอใจและยอมรบัที่จะใชง้านเทคโนโลยีนัน้ (Barrera et 
al., 2014) 

สมมติฐานที่ 4 (H2) พบว่า ความเรียบง่ายและความคุน้เคยของระบบส่งผลใหผู้ใ้ชง้านมี
ความพึงพอใจมาก (ที่ระดับคะแนน 3.93) แต่ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเสน้แบบพหุแสดงค่า
นัยส าคัญที่ 0.172 ดังนั้น ความสามารถในการเรียนรูร้ะบบ ไม่มีอิทธิพลต่อ ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบบริการความรูก้ารผลิตล าไยคุณภาพออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับในยุคปัจจุบันที่
เทคโนโลยีสามารถเขา้ถึงไดง้่ายและเรียนรูก้ารใชง้านได ้ 
 ทัง้นีร้ะบบบริการความรูก้ารผลิตล าไยคณุภาพออนไลนม์ีความตอ้งการขัน้ต ่าของอปุกรณ์
ที่เหมาะส าหรบัใชง้านระบบคืออุปกรณ์ตอ้งสามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเตอรเ์น็ตและสามารถ
เปิดโปรแกรมบราวเซอร ์(Browser) ซึ่งจากการส ารวจพบว่าเกษตรกรเพียงส่วนนอ้ยที่อุปกรณไ์ม่
พรอ้มส าหรบัใชร้ะบบ อย่างไรก็ตามเกษตรกรโดยภาพรวมใหค้วามส าคญัและสนใจในการน าเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศสมยัใหม่ผสานรวมกบัการท าการเกษตรกรแบบดัง้เดิมเพื่อยกระดบัคณุภาพ
การผลิตใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 12
(ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2560) ยุทธศาสตรท์ี่ 9 ที่ส่งเสริมการใช้
ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรรองรบัการกา้วเขา้สู่การเกษตร
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อัจฉริยะ (Smart Agriculture) ดังนั้นเกษตรกรรุ่นเก่าที่ยังไม่คุ้นเคยกับระบบสารสนเทศจะเริ่ม
ปรบัตัวและพรอ้มรบัเทคโนโลยีสารสนเทศดา้นการเกษตรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงสามารถ
สรา้งแรงจูงใจให้กับทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่สืบทอดอาชีพเกษตรและปรบัปรุงวิธีการผลิตให้
สอดคลอ้งกบับรบิทของสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

ระบบภววิทยาองคค์วามรูเ้ก่ียวกบัเทคโนโลยีการผลิตล าไยคณุภาพเป็นระบบที่ศึกษาองค์
ความรูจ้ากเอกสารงานวิจยัช่วงปี พ.ศ. 2550 - พ.ศ.2560 เป็นหลกั โดยครอบคลมุเรื่องเทคนิคการ
ตดัแต่งทรงพุ่ม การตดัแต่งช่อผล การใชส้ารกระตุน้การออกดอก การก าจดัโรคแมลงและการใหปุ้๋ ย
บ ารุง ซึ่ งคาดว่าข้อมูลในบางปัจจัยมีการพัฒนาเทคนิควิ ธีการใหม่  ๆ ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัโดยเฉพาะการจัดการโรคแมลงปัจจุบนัประเทศไทยมีการระงบัการใช้
สารบางตวัส่งผลใหร้ะบบยงัไม่ครอบคลมุถึงขอ้มลูสารตวัใหม่ที่สามารถน ามาทดแทน ท าใหร้ะบบ
มีขอ้จ ากัดในดา้นความทันสมัยของขอ้มูล ดังนั้นจึงเสนอแนะในการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยใน
ประเด็นที่น่าสนใจ ดงันี ้ 

1) เพิ่มเติมความเป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึน้ ในส่วนของการคดัเลือกเอกสารความรู้
โดยอัตโนมัติและท าการสกัดขอ้ความจากเอกสารเพื่อบนัทึกลงในฐานขอ้มูลโดยใชก้ระบวนการ
ประมวลผลขอ้ความ(Text processing) ซึ่งจะช่วยเพิ่มปรมิาณองคค์วามรูใ้นฐานความรูส้่งผลต่อ
การสืบคน้ที่ไดก้วา้งขึน้และในส่วนของการขยายโดเมนความรู้ จึงใหค้วามสนใจในประเด็นการ
พยากรณ์ปริมาณผลผลิตล าไยโดยตอ้งศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณ
ผลผลิต เช่น สภาพอากาศ สภาพภมูิประเทศ เป็นตน้  

2) เพิ่มความหลากหลายในวิธีการสืบคน้ขอ้มลูที่ง่ายและสะดวก เช่น การสืบคน้
ดว้ยภาพถ่ายผ่านแพลตฟอรม์ (Platform) โมบายแอปพลิเคชนั 
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ภาคผนวก ก  
ตาราง Use Case Description 
scenario การเรียกดขูอ้มลู 
ชื่อยูสเคส การเรียกดขูอ้มลู 

ผู้ ช้ทีเ่กี่ยวข้อง ผูด้แูลระบบ และผูใ้ชท้ั่วไป 

เงือ่นไขการท างาน 3. เขา้ใชผ่้านยอูารแ์อล (URL) ที่ถกูตอ้ง  
เหตการณท์ีเ่กดิขึน้ 4. ผูใ้ชส้ามารถเรียกดขูอ้มลูโดยการคลิก ปุ่ มพฤกษศาสตรพ์นัธุล์  าไย เทคนิคการ

ผลิตล าไยคณุภาพ ขอ้มลูเก่ียวกบัเว็บไซต ์

4.1 เมนขูอ้มลูพฤกษศาสตรพ์นัธุล์  าไย จะมีชื่อสายพนัธุเ์ป็นเมนยู่อย  
4.2 เมนเูทคนคิการผลิตล าไยคณุภาพ จะมีรายชื่อเทคนิคเป็นเมนยู่อย 

4.3 เมนขูอ้มลูเก่ียวกบัเว็บไซต ์จะมีแหล่งขอ้มลู ผูจ้ดัท าเป็นเมนยู่อย 
จบการท างาน ปิดหนา้ตา่งการท างาน 

 
scenario จดัการภววิทยา 
ชื่อยูสเคส การจดัการภววิทยา 

ผู้ ช้ทีเ่กี่ยวข้อง ผูด้แูลระบบ  
เงือ่นไขการท างาน 1. เขา้ใชผ่้านยอูารแ์อล (URL) ที่ถกูตอ้ง 

2. ตอ้งเขา้ระบบดว้ยชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านใหถ้กูตอ้ง 
เหตการณท์ีเ่กดิขึน้ 1. ผูด้แูลระบบสามารถเลือกเมน ูปรบัปรุงฐานขอ้มลู จดัการภววิทยา และ

ก าหนดคา่การสืบคน้ 

1.1 ผูด้แูลระบบปรบัปรุงฐานขอ้มลูโดยการเลือกไฟลฐ์านขอ้มลูใหมแ่ละกด
ปุ่ มอพัเดท 

1.2 ผูด้แูลระบบปรบัปรุงภววิทยาโดยการเลือกไฟล ์.owl ตวัใหม่และกดปุ่ ม
อพัเดท 

1.3 ผูด้แูลระบบก าหนดคา่สืบคน้โดยการเลือกชดุขอ้มลูที่ใชค้น้หาและชดุ
ขอ้มลูที่ตอ้งการแสดง และกดปุ่ มอพัเดท 

จบการท างาน ออกจากระบบ ปิดหนา้ตา่งการท างาน 
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ภาคผนวก ข 
 
ค าคน้ที่ใชใ้นการทดสอบระบบสืบคน้  
ตารางค าคน้ที่ใชท้ดสอบระบบสืบคน้ขอ้มลูดว้ยฟังกช์นัอย่างง่าย  

ค าคน้ 
TP FP FN 

Precision 
(%) 

Recall 
(%) 

ดา้นโรค   
ใบรว่ง 2 0 4 100% 33.33% 
ผลแตก 2 0 2 100% 50.00% 
ดอกรว่ง 1 0 1 100% 50.00% 
ผลรว่ง 3 0 4 100% 42.86% 
ยอดไหม ้ 1 0 1 100% 50.00% 

กิ่งแหง้  1 0 4 100% 20.00% 

ดา้นปุ๋ ย   
ระยะออกดอก 0 0 5 0% 0.00% 
ช่วงออกดอก 2 0 0 100% 100.00% 
ออกดอก 2 3 0 40% 100.00% 
ช่วงเก็บเก่ียว 2 0 0 100% 100.00% 
ช่วงเตรียมตน้ 7 0 0 100% 100.00% 

ดา้นตดัช่อผล  
ตดัช่อ 0 0 2 0% 0.00% 
ดา้นการใชส้ารกระตุน้ออกดอก   

พ่นทางใบ 1 0 0 100% 100.00% 
พ่นใบ 0 0 1 0% 0.00% 
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ดา้นแมลง   
ยอดหงิก 1 0 3 100% 25.00% 
เจาะผล 1 0 3 100% 25.00% 
หนอน 8 6 0 57% 100.00% 
กินใบ 3 0 3 100% 50.00% 
เพลีย้ 7 0 0 100% 100.00% 
ดว้ง 3 0 0 100% 100.00% 

ดา้นปฏิทินการผลิต   
ช่วงติดผล 1 0 0 100% 100.00% 

 ค่าเฉลี่ย 80.82% 59.34% 
 

ตารางค าคน้ที่ใชท้ดสอบระบบสืบคน้ขอ้มลูดว้ยฟังกช์นัขัน้สงู  

เงื่อนไข TP FP FN 
Precision 

(%) 
Recall 

(%) 
โรคที่ระบาดในระยะเตรียมตน้ 5 0 0 100% 100.00% 
โรคที่ระบาดในระยะก่อนออกดอก 5 0 2 100% 71.43% 
โรคที่ระบาดในระยะออกดอก 4 0 1 100% 80.00% 
โรคที่ระบาดในระยะติดผล 7 0 1 100% 87.50% 
โรคที่ระบาดในระยะผลระยะตน้ 10 0 1 100% 90.91% 
โรคที่ระบาดในระยะผลระยะกลาง 12 0 2 100% 85.71% 
โรคที่ระบาดในระยะเก็บเก่ียวผลผลิต 11 0 2 100% 84.62% 
โรคที่มีอาการใบสีเหลืองซีด 1 0 3 100% 25.00% 
โรคที่มีอาการเสน้ใยสีขาวขึน้ฟคูลมุผลเน่า 1 0 2 100% 33.33% 
โรคที่แสดงอาการบรเิวณใบและยอด 9 0 2 100% 81.82% 
โรคที่มีอาการผลหยุดโต 2 0 4 100% 33.33% 
โรคมีมีอาการใบรว่ง กิ่งแหง้ 1 0 3 100% 25.00% 
สตูรปุ๋ ยในระยะเตรียมตน้ 7 0 0 100% 100.00% 
สตูรปุ๋ ยในระยะก่อนออกดอก 5 0 0 100% 100.00% 
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สตูรปุ๋ ยในระยะออกดอก 2 0 0 100% 100.00% 
สตูรปุ๋ ยในระยะติดผล 4 0 0 100% 100.00% 
สตูรปุ๋ ยในระยะผลระยะตน้ 7 0 0 100% 100.00% 
สตูรปุ๋ ยในระยะผลระยะกลาง 5 0 0 100% 100.00% 
สตูรปุ๋ ยในระยะเก็บเก่ียว 2 0 0 100% 100.00% 
แมลงที่ระบาดในระยะเตรียมตน้ 14 0 2 100% 87.50% 
แมลงที่ระบาดในระยะก่อนออกดอก 12 0 1 100% 92.31% 
แมลงที่ระบาดในระยะออกดอก 13 0 1 100% 92.86% 
แมลงที่ระบาดในระยะติดผล 10 0 1 100% 90.91% 
แมลงที่ระบาดในระยะผลระยะตน้ 7 0 3 100% 70.00% 
แมลงที่ระบาดในระยะผลระยะกลาง 8 0 2 100% 80.00% 
แมลงที่ระบาดในระยะเก็บเก่ียวผลผลิต 7 0 2 100% 77.78% 
แมลงที่สรา้งความเสียหายโดยการกินดอก 2 0 2 100% 50.00% 
แมลงที่มีลกัษณะปีกแข็ง ตวัสีเหลือง 1 0 1 100% 50.00% 
การดแูลล าไยช่วงเดือนมกราคม 5 0 0 100% 100.00% 
โรคที่ตอ้งระวงัในช่วงผลระยะกลาง 12 0 0 100% 100.00% 

ค่าเฉลี่ย 100% 79.67% 
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ภาคผนวก ค 
รายชื่อบทความวิชาการเอกสารงานวิจยัที่ใชใ้นกระบวนการพฒันาฐานความรูภ้ววิทยา 

ที่ ชื่อเรื่อง ประเภท นกัวิจยั ปี 

1 
กระบวนการผลิตน า้เชื่อมเขม้ขน้จากล าไย
และการประยกุตใ์ชใ้นผลิตภณัฑอ์าหาร 

งานวิจยั สธุยา พิมพพ์ิไล 2550 

2 
การควบคมุโรคและแมลงศตัรูที่ส  าคญัของ
ล าไยและการพฒันาการวินิจฉยัโรค เพื่อ
ผลิตตน้พนัธุป์ราศจากโรค 

งานวิจยั จรยิา วิสิทธิ์พานิช 2539 

3 
การจดัการการออกดอกที่เหมาะสม
ส าหรบัการจดัการทรงตน้ล าไย 

งานวิจยั นพดล จรสัสมัฤทธิ์ 2551 

4 
การจดัการดินและปุ๋ ยอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อการผลิตล าไย 

งานวิจยั ยทุธนา เขาสเุมรุ 2545 

5 
การจดัการโรคและแมลงศตัรูที่ส  าคญัของ
ล าไยนอกฤดใูนเขตภาคเหนือ 

งานวิจยั ชาตรี สิทธิกลุ 2545 

6 
การจ าแนกพนัธุล์  าไยโดยใชเ้ปอรอ์อกซิ
เดสและเอสเทอเรสโอโซไซม ์

งานวิจยั ชติุมา คงจรูญ 2540 

7 
การจ าแนกลกัษณะประจ าพนัธแ์ละการ
ปรบัปรุงพนัธุล์  าไย 

งานวิจยั ฉนัทนา วิชรตัน ์ 2555 

8 การตดัแต่งเพื่อลดขนาดทรงพุ่มของล าไย งานวิจยั พาวิน มะโนชยั 2546 

9 
การปรบัปรุงคณุภาพผลผลิตล าไยในเชิง
ประสิทธิภาพใบและการพฒันาของผล
ภายใตร้ะบบจดัแต่งทรงตน้ที่แตกต่างกนั 

งานวิจยั นพดล จรสัสมัฤทธิ์ 2550 

10 
การปรบัปรุงสวนล าไยเก่าโดยวิธีการตดั
แต่งกิ่งและเปลี่ยนยอดพนัธุ ์

งานวิจยั จิรนนัท ์เสนานาญ 2552 

11 การผลิตล าไยคณุภาพดีตน้ทุนต ่า งานวิจยั พาวิน มะโนชยั 2549 

12 การผลิตล าไยนอกฤดกูาลโดยการเสียบก่ิง งานวิจยั พิชิต ตลุพงศ ์ 2545 

13 
การพฒันากระบวนการสง่เสรมิและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตล าไย 

งานวิจยั พงษศ์กัดิ์ องักสิทธิ์ 2540 
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ที่ ชื่อเรื่อง ประเภท นกัวิจยั ปี 

14 
การพฒันาคณุภาพผลล าไยเพื่อเพิ่มราคา
โดยการปลิดและห่อช่อผล 

งานวิจยั นภดล จรศัสมัฤทธิ์ 2549 

15 
การพฒันาฐานขอ้มลูผลผลิตล าไยใน
ระบบการจดัการน า้ต่าง ๆ เพื่อสนบัสนนุ
การตดัสินใจการผลิต 

งานวิจยั 
ชาญชยั แสงชโย
สวสัดิ ์

2553 

16 
การพฒันาฐานขอ้มลูองคค์วามรูท้าง
การเกษตรแบบง่าย:กรณีศกึษา ฐานขอ้มลู
องคค์วามรูล้  าไย 

งานวิจยั 
ผศ.ดร. รฐัสิทธิ์ 
สขุะหตุ 

2555 

17 การพฒันาตลาดผลิตภณัฑล์ าไยสง่ออก งานวิจยั เพ็ญศรี เจรญิวานิช 2544 

18 
การพฒันาประสิทธิภาพการใชพ้ืน้ที่ปลกู
ล าไยโดยการใชค่้าดชันีพืน้ที่ใบ 

งานวิจยั นพดล จรสัสมัฤทธิ์ 2552 

19 การพฒันาผลิตภณัฑจ์ากล าไย งานวิจยั อมุาพร ศิรพิินทุ ์ 2550 

20 
การพฒันาผลิตภณัฑเ์นือ้ล  าไยแช่อ่ิม
อบแหง้และการน าไปใชป้ระโยชน ์

งานวิจยั วิวฒัน ์หวงัเจรญิ 2550 

21 

การพฒันาระบบสารสนเทศของเกษตรกร
ใน 17 จงัหวดัภาคเหนือ และระบบช่วย
สนบัสนนุการตดัสินใจส าหรบัการ
เพาะปลกูล าไย ขา้ว และหอมหวัใหญ่ 

งานวิจยั รฐัสิทธิ์ สขุะหตุ 2546 

22 
การพฒันารูปแบบการตดัแต่งกิ่งและ
ควบคมุทรงพุ่มใหล้  าไยตน้เตีย้เพื่อลดตน
ทนุการผลิต 

งานวิจยั พาวิน มะโนชยั 2548 

23 
การพฒันาวิธีการลดปรมิาณสารซลัเฟอร์
ไดออกไซด(์SO2) ตกคา้งในผลล าไยสด
โดยการลา้ง 

งานวิจยั ธีรนชุ เจรญิกิจ 2549 

24 
การพฒันาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
ควบคมุศตัรูล าไยโดยไม่ใชส้ารเคมี 

งานวิจยั พชัราภรณ ์สทุนต ์ 2555 
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25 
การพฒันาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
จดัการธาตอุาหารล าไยอินทรีย ์

งานวิจยั ปฏิภาณ สทุธิกลุบุตร 2555 

26 
การพิสจูนส์าเหตขุองโรคหงอย อาการพุ่ม
แจ ้ และอาการตายเฉียบพลนัของล าไย
และการป้องกนัก าจดั 

งานวิจยั จรยิา วิสิทธิ์พานิช 2542 

27 
การลดตน้ทุนการผลิตล าไยโดยการจดัการ
ธาตอุาหารเสรมิที่เหมาะสมกบัดินแต่ละ
ชนิด 

งานวิจยั สมชาย องคป์ระเสรฐิ 2549 

28 
การวิเคราะหป์ระสิทธิภาพการผลิตและ
ความคุม้ค่าการผลิตล าไยอินทรียใ์น
ภาคเหนือตอนบน 

งานวิจยั พชัรนิทร ์สภุาพนัธุ ์ 2554 

29 
การวิเคราะหล์ะอองเรณแูละคณุสมบติั
ทางเคมีเพื่อเพิ่มมลูค่าของน า้ผึง้ล  าไยโดย
การติดฉลากผลิตภณัฑ ์

งานวิจยั ทิพยส์ดุา ตัง้ตระกลู 2554 

30 
การศึกษาการผลิตถ่านกมัมนัตจ์ากล าไย
ตกเกรดดว้ยระบบลอิูไดเซชนัไอน า้ 

งานวิจยั อจัฉรา แกลว้กลา้ 2554 

31 
การศึกษาการพยากรณผ์ลผลิตล าไยโดย
แบบจ าลองผลผลิตในจงัหวดัเชียงใหม่ 

งานวิจยั อดิศกัดิ ์จมูวงษ์ 2552 

32 
การศึกษาการออกดอกของล าไยและการ
ควบคมุ 

งานวิจยั ยทุธนา เขาสเุมรุ 2543 

33 
การศึกษาการใชป้ระโยชนไ์ดข้องสารโพ
ลีฟีนอลในเมล็ดล าไยและกาก เมล็ดล าไย
ในอาหารไก่เนือ้ 

งานวิจยั นรนิทร ์ทองวิทยา 2553 

34 
การศึกษาช่องทางการตลาดล าไยทัง้ตลาด
ในประเทศและต่างประเทศ 

งานวิจยั ดลกร ขวญัค า 2544 

35 
การศึกษาตน้ทนุโลจิสติกสก์ารผลิตล าไย
ดว้ยระบบ ABC Costing 

งานวิจยั 
จงกลบดินทร ์ แสง
อาสภวิรยิะ 

2552 
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36 

การศึกษาผลการใชเ้ชือ้ราราอาบสัคลูา่ไม
คอรไ์รซาและพีจีพีอาร ์ (PGPR) ต่อการ
ดงึดดูธาตอุาหารการเจรญิเติบโตและ
ผลผลิตของล าไย 

งานวิจยั จกัรพงษ ์ไชยวงค ์ 2554 

37 
การศึกษาระบบจดัการโซ่อปุทานของล าไย
สดในประเทศไทย 

งานวิจยั อภิชาต โสภาแดง 2550 

38 
การศึกษาวิกฤติแรงงานภาคเกษตร: 
กรณีศกึษาล าไย 

งานวิจยั สายสกลุ ฟองมลู 2554 

39 
การศึกษาวิธีการควบคมุการออกดอกของ
ล าไย 

งานวิจยั พาวิน มะโนชยั 2544 

40 
การศึกษาวิธีการยบัยัง้การออกดอกของ
ล าไย 

งานวิจยั พาวิน มะโนชยั 2547 

41 
การศึกษาสมรรถนะการจดัการซบัพลาย
เชนของล าไยเพื่อการสง่ออกของประเทศ
ไทย 

งานวิจยั 
จงกลบดินทร ์ แสง
อาสภวิรยิะ 

2551 

42 
การศึกษาสารเคมีทดแทน SO2 เพื่อยืด
อายกุารเก็บรกัษาล าไยหลงัการเก็บเก่ียว 

งานวิจยั จิราภรณ ์สอดจิตร ์ 2546 

43 
การศึกษาสารเคมีทดแทนซลัเฟอรไ์ด
ออกไซด ์ เพื่อยืดอายกุารเก็บรกัษาล าไย
หลงัการเก็บเก่ียว 

งานวิจยั จิราภรณ ์สอดจิตร ์ 2545 

44 

การศึกษาเปรียบเทียบการจดัการแรงงาน
ภาคเกษตรของชมุชนเกษตรกรชาวสวน
ล าไยในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดั
จนัทบรุี 

งานวิจยั สายสกลุ ฟองมลู 2555 

45 
การศึกษาเพื่อก าหนดแนวทางการวิจยัที่
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการแกไ้ข
ปัญหาล าไย 

งานวิจยั เพ็ญศรี เจรญิวานิช 2547 
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46 
การศึกษาเพื่อพฒันาคณุภาพการเก็บ
รกัษาล าไย 

งานวิจยั ปราณี วราสวสัดิ์ 2550 

47 
การศึกษาแบบความตอ้งการบรโิภคล าไย
ของตลาดเป้าหมาย 

งานวิจยั จ าเนียร บญุมาก 2546 

48 
การศึกษาและจดัท าระบบฐานขอ้มลูการ
จดัการธุรกิจล าไยอินทรียใ์นภาคเหนือ
ตอนบน 

งานวิจยั สญัฌา พนัธุแ์พง 2554 

49 
การสกดัสีธรรมชาติเพื่อตกแต่งผลิตภณัฑ์
จากล าไย 

งานวิจยั กรผกา อรรคนิตย ์ 2550 

50 การอบแหง้เนือ้ล  าไยดว้ยคลื่นอินฟราเรด งานวิจยั สเุนตร สืบคา้  2547 

51 
การออกแบบ สรา้งและประเมินผลเครื่อง
เก็บเก่ียวล าไยตน้แบบ 

งานวิจยั เสมอขวญั ตนัติกลุ 2544 

52 
การออกแบบถงัปฏิกรณช์ีวภาพในการ
สงัเคราะหฟ์รุกโตโอลิโกแซคคาไรดจ์าก
ล าไย 

งานวิจยั นงคราญ พงศต์ระกลู 2555 

53 
การเปลี่ยนแปลงขององคป์ระกอบเคมีใน
ล าไยหลงัการใหส้ารโพแทสเซียมคลอเรต 

งานวิจยั 
สกุญัญา มหาธีรา
นนท ์(วงศพ์รชยั) 

2548 

54 
การเพิ่มมลูค่าเนือ้ล  าไยสดและเนือ้ล  าไย
อบแหง้เพื่อเป็นผลิตภณัฑอ์าหารสขุภาพ 

งานวิจยั นิธิยา รตันาปนนท ์ 2553 

55 

การแกไ้ขปัญหาตน้โทรมของล าไย: 
ความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัธาตอุาหารใน
ดิน และตน้ล าไย กบัการแสดงอาการตน้
โทรม 

งานวิจยั ยทุธนา เขาสเุมรุ 2541 

56 
การใชป้ระโยชนจ์ากจลุินทรียท์ี่สามารถ
ละลายฟอสเฟตไดภ้ายใตก้ารผลิตล าไย
อินทรียใ์นพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน 

งานวิจยั จีราภรณ ์อินทสาร 2555 

57 
การใชป้ระโยชนจ์ากเศษเหลือจาการผลิต
ล าไยเพื่อเป็นอาหารโค 

งานวิจยั สมปอง สรวมศิริ 2553 
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58 
การใชส้ารอี.เอ็ม ในสวนล าไยของ
เกษตรกรในจงัหวดัล าพนู 

งานวิจยั น าชยั ทนผุล 2539 

59 
การใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพ ส าหรบัการ
ขยายพนัธุล์  าไย 

งานวิจยั รงัสิมา อมัพวนั 2540 

60 
การใชโ้อโซนร่วมกบักรดอินทรียบ์างชนิด
เพื่อทดแทนการรมดว้ยก๊าซซลัเฟอรไ์ด
ออกไซดใ์นการควบคมุโรคล าไย 

งานวิจยั กานดา หวงัชยั 2546 

61 
ช่องการตลาดล าไยอินทรียภ์ายในประเทศ
และต่างประเทศ 

งานวิจยั จ าเนียร บญุมาก 2554 

62 
ปรมิาณฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรดแ์ละ
คณุสมบติัพรีไบโอติกในลิน้จี่ สบัปะรด 
ล าไยและสม้เขียวหวาน 

งานวิจยั ไพโรจน ์วงศพ์ทุธิสิน 2554 

63 
ผลกระทบของการใหน้ า้ต่อการออกดอก
และติดผลของล าไย 

งานวิจยั สมชาย องคป์ระเสรฐิ 2544 

64 
ผลของความเป็นกรด-ด่าง ของดินที่มีต่อ
ปรมิาณธาตอุาหารในใบการเจรญิเติบโต
และผลผลิตของล าไย 

งานวิจยั ปฏิภาณ สทุธิกลุบุตร 2541 

65 
พฒันาองคก์รชาวสวนล าไยเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตล าไยนอกฤดทูี่มีคณุภาพ 

งานวิจยั พาวิน มะโนชยั 2548 

66 

ฤทธิ์ทางชีวภาพ ฤทธิ์ตา้นอนุมลูอิสระ การ
วิเคราะหท์างเคมีของสารส าคญั และการ
พฒันาผลิตภณัฑอ์าหารสขุภาพ จากใบ 
เนือ้ผล เปลือกผลและเมล็ดล าไย 

งานวิจยั 
สายสนุีย ์ เหลี่ยวเรือง
รตัน ์

2549 

67 
ลกัษณะละอองเรณคูวามส าพนัธท์างสาย
วิวฒันาการของสายพนัธุล์  าไยเพื่อการ
ปรบัปรุงพนัธุแ์ละเพื่อการอนุรกัษ์ 

งานวิจยั ทิพยส์ดุา ตัง้ตระกลู 2551 
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68 ล าไย ชื่อและที่มา งานวิจยั 
ภทัรธนิษฐ์ ศรี
จอมทอง 

2555 

69 
วิธีการยืดอายกุารเก็บรกัษาล าไยสดเพื่อ
การแปรรูปเป็นเนือ้ล  าไยอบแหง้ในเชิง
พาณิชย ์

งานวิจยั รตันา อตัตปัญโญ 2540 

70 
ศกัยภาพการผลิตเอทานอลและไบโอแก๊ส
จากล าไยตกเกรด 

งานวิจยั ณฐัวฒุิ ดษุฎี 2554 

71 
ศกึษาและพฒันาการปลกูล าไยในระบบ
ชิดและการติดผลนอกฤด ู

งานวิจยั มนสั กมัพกุลุ 2540 

72 
สภาวะที่เหมาะสมในการอบแหง้ล าไย
แบบทัง้ผลเนน้คณุภาพเพื่อบรโิภคในรูป 
ชาล าไย 

งานวิจยั บศุรากรณ ์มหาโยธี 2550 

73 
อิทธิพลของตน้ตอล าไยต่อการ
เจรญิเติบโต ทนแลง้และทนโรคของล าไย
พนัธุด์อ 

งานวิจยั นพพร บญุปลอด 2555 

74 
อิทธิพลของตน้ตอล าไยต่อการ
เจรญิเติบโต ทนแลง้และทนโรคของล าไย
พนัธุด์อ 

งานวิจยั นพพร บญุปลอด 2556 

75 
อิทธิพลของตน้ตอและตอกลางที่มีผลต่อ
การออกดอกของล าไยอินทรีย ์

งานวิจยั นพดล จรสัสมัฤทธิ์ 2555 

76 
อิทธิพลของอายใุบอณุหภมูิต ่าและ / หรือ
สารโพเทสเซยีมคลอเรต ต่อการ
เปลี่ยนแปลงตาล าไย 

งานวิจยั สพุตัรา สระธรรม 2546 

77 เครื่องควา้นเม็ดล าไยแบบกึ่งอตัโนมติั งานวิจยั 
นายวีระ ฟ้าเฟ่ือง
วิทยากลุ 

2552 

78 
โครงการการพฒันาการผลิตฟรุกโตโอลิ
โกแซ็กคาไรดผ์งจากน า้เชื่อมล าไยดว้ยวิธี
ทางเอนไซม ์

งานวิจยั 
ผศ.ดร. ยทุธนา 
พิมลศิรผิล 

2554 
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79 
โครงการพฒันาตน้แบบการปรบัปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตล าไยอินทรีย ์ในพืน้ที่
ภาคเหนือตอนบน 

งานวิจยั จีราภรณ ์อินทสาร 2554 

80 
ผลของการควั่นกิ่งต่อการออกดอกของล าไย
พนัธุเ์พชรสาครทะวาย 

งานวิจยั 

พาวิน มะโนชยั  
วรนิทร ์สทุนต ์
วินยั วิริยะอลงกรณ ์ 
เสกสนัต ์อสุหตานนท ์
นพดล จรสัสมัฤทธิ์ 

2543 

81 
วงจรชีวิตไรสี่ขา Aceria dimocarpi 
(Kuang) (Acarina : Eriophyidae) ศตัรู
ส าคญัของล าไย 

งานวิจยั 
ประนอม ใจอา้ย และ  
จรยิา วิสิทธิ์พานิช   

2540 

82 ผลของโปแทสเซียมคลอเรตต่ออตัราการ
สงัเคราะหแ์สงปรมิาณคารโ์บไฮเดรตและ
ไนโตรเจนในล าไย 

งานวิจยั ดารณี เกียรติสกลุ 
ตระกลู ตนัสวุรรณ 

2545 

83 ผลของโอโซนต่ออายุการเก็บรกัษาล าไย งานวิจยั สิคีรยิา เรื่องยทุธิ
การณ ์ 
ธนะชยั พนัธเ์กษมสขุ 

2545 

84 

ผลของโพแทสเซียมคลอเรตต่อการ
เปลี่ยนแปลงปรมิาณสารคลา้ยไซโตไคนิน
ในช่วงก่อนการออกดอกของยอดล าไยพนัธุ์
ดอ 

งานวิจยั 
ณฐัวดี วงัสินธ ์และ 
ธนะชยั พนัธเ์กษมสขุ 

2546 

85 
ผลของโพแทสเซียมคลอเรตต่อคณุภาพของ
ผลล าไย 

งานวิจยั 
วาสนา คณารีย ์ 
ธนะชยั พนัธเ์กษมสขุ 

2546 

86 
การใชส้ารควบคมุการเจรญิเติบโตของพืช
บางชนิดเพื่อการเพิ่มขนาดผลล าไยพนัธุด์อ 

งานวิจยั 
ชรสันนัท ์ตาชม 
ธนะชยั พนัธเ์กษมสขุ 

2548 
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ที่ 

ชื่อเรื่อง ประเภท นกัวิจยั ปี 

87 
ผลของโปแตสเซียมคลอเรตต่อปรมิาณ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั โปแตสเซียม และ
ฮอรโ์มนในรากล าไย 

งานวิจยั 
ดารณี เกีจรติสกลุ 
ตระกลู ตนัสวุรรณ 

2547 

88 การศึกษาโครโมโซมของล าไย งานวิจยั 

เกศินี ระมิงคว์งศ ์ 
สลิลรตัน ์วิชยัพานิช  
วงเดือน สนุทรวิภาต  
อาทิตยา เป็งนวล 

2548 

89 
การเปลี่ยนแปลงปรมิาณเอทธิลีนและ
คารโ์บไฮเดรตที่ไม่ใช่โครงสรา้งก่อนการแตก
ใบอ่อนของยอดล าไย ลิน้จี่ และมะปราง 

งานวิจยั 
ศิรเิพ็ญ ป้ันดี  
ธนะชยั พนัธเ์กษมสขุ 

2544 

90 
ผลของสารเคมี oxamyl fenamiphos และ 
carbofuran ต่อปรมิาณไสเ้ดือนฝอยศตัรูพืช
ที่ส  าคญัในสวนล าไยที่เป็นโรคหงอย 

งานวิจยั 

จรยิา วิสิทธิ์พานิช 
ภมรทิพย ์อกัษรทอง 
ชาตรี สิทธิกลุ  
เยาวลกัษณ ์จนัทร์
บาง 

2543 

91 
ลกัษณะการเขา้ท าลายวงจรชีวิต และการ
ปอ้งกนัก าจดัหนอนกินเปลือกล าตน้ 
Indarbela sp. บนตน้ล าไย 

งานวิจยั 
เสาวณีย ์ไชยวรรณ ์
จรยิา วิสิทธิ์พาณิช 

2543 

92 
การเปลี่ยนแปลงธาตอุาหารในใบและกา้น
ช่อดอก-ช่อผล ของล าไยพนัธุด์อในระยะ
ดอกเริ่มบานถึงผลแก่ 

งานวิจยั 

พาวิน มะโนชยั  
ปฏิภาน สทุธิกลุบุตร 
เสกสนัต ์อสุสหตา
นนท ์

2540 

93 
ตน้ทนุและผลตอบแทนการผลิตล าไยใน
จงัหวดัเชียงใหม่และล าพนู 

งานวิจยั 

เบญจพรรณ เอกะ
สิงห ์กมล งามสมสขุ  
ธันยา พรหมบรุมย ์ 
ฑีฆา โยธาภกัดี 

2544 
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ที่ ชื่อเรื่อง ประเภท นกัวิจยั ปี 

94 การตดัแต่งกิ่งไมผ้ล: ล าไย ลิน้จี่และมะม่วง งานวิจยั 

พาวิน มะโนชยั 
ธีรนชุ เจรญิกิจ 
จิรนนัท ์เสนานาญ 
ทรงศกัดิ ์ธรรมจ ารสั 
สิรวิฒัน์ิ กมุภิรศัมิ์ 

2554 

95 การชกัน าการออกดอกล าไย งานวิจยั 

พาวิน มะโนชยั สมชาย 
องคป์ระเสรฐิวรนิทร ์สุ
ทนต ์ 
วินยั วิริยะอลงกรณ ์
จีรนนัท ์เส นานาญ 

2544 

96 
การส ารวจเบือ้งตน้เก่ียวกบัโรคของผลล าไย
หลงัการเก็บเก่ียวในเขตโป่งน า้รอ้น จงัหวดั
จนัทบรุี 

งานวิจยั 
วนัวิสาข ์รมิประนาม 
สมศิร ิแสงโชติ 

2545 

97 
โซ่อปุทานปลายน า้ของการคา้ล าไยสด
สง่ออกของไทยไปประเทศใน AEC 

งานวิจยั 
นงนชุ องัยรุีกลุ 
สายทิพย ์โสรตัน ์ 2559 

98 
ผลของการแช่เยือกแข็งล าไยสดต่อคณุภาพ
ของล าไยอบแหง้ 

งานวิจยั 
ศิวสัว ์ศรีมหาบรรณ 
ชนากานต ์ศรีวิทิตกลุ 
สงวนศรี เจรญิเหรียญ 2556 

99 ผลของปุ๋ ยอินทรียต่์อสมบติัทางเคมีดินและ
ปรมิาณธาตอุาหารในใบล าไยจากก่ิงที่ไม่ติด
ผล 

งานวิจยั ปณิดา พนัธช์นะ 
จีราภรณ ์อินทสาร 

2555 

100 การเปลี่ยนแปลงคารโ์บไฮเดรตที่ไม่ไดอ้ยู่ใน
รูปโครงสรา้งของตน้ล าไยที่ไดร้บัน า้แบบ
เต็มที่ แบบสลบัขา้งทีละครึง่ตน้ และแบบขาด
แคลน 

งานวิจยั วินยั วิริยะอลงกรณ ์
ธนะชยั พนัธเ์กษมสขุ 
สมชาย องคป์ระเสรฐิ 
สแปร โวลฟรมั 

2541 
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ที่ ชื่อเรื่อง ประเภท นกัวิจยั ปี 

101 ผลของการใหน้ า้แบบต่างๆ ที่มีต่อการ
เจรญิเติบโตของรากล าไยที่ศึกษาแบบ split 
root ในโรงเรือนพลาสติก 

งานวิจยั วินยั วิริยะอลงกรณ ์
ธนะชยั พนัธเ์กษมสขุ 
สมชาย องคป์ระเสรฐิ 
สแปร โวลฟรมั 

2541 

102 
การตอบสนองของตน้ล าไยต่อสาร
โพแทสเซียมคลอเรตและสภาวะขาดน า้ 

งานวิจยั 

ชิติ ศรีตนทิพย ์
ปทมุพร ติยายน 
มารติ์น เฮเกเล 
เยนส ์วนึเซ 
ดรุณี นาพรม 
โสระยา ร่วมรงัษี 
พิทยา สรวมศิริ 2541 

103 
ผลของการควั่นกิ่งต่อการออกดอกของล าไย
พนัธุเ์พชรสาครทะวาย 

บทความ
วิชาการ 

พาวิน มะโนชยั  
วรนิทร ์สทุนต ์ 
วินยั วิริยะอลงกรณ ์ 
เสกสนัต ์อสุสหตานนท ์
นพดล จรสัสมัฤทธิ์ 

2543 

104 วงจรชีวิตไรสี่ขา ศตัรูส าคญัของล าไย 
บทความ
วิชาการ 

ประนอม ใจอา้ย  
จรยิา วิสิทธิ์พานิช   

2540 

105 
ผลของโปแตสเซียมคลอเรตต่ออตัราการ
สงัเคราะหแ์สงปรมิาณคารโ์บไฮเดรตและ
ไนโตรเจนในล าไย 

บทความ
วิชาการ 

ดารณี เกียรติสกลุ  
ตระกลู ตนัสวุรรณ 

2545 
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ที่ เรื่อง ประเภท นกัวิจยั ปี 

106 ผลของโอโซนต่ออายุการเก็บรกัษาล าไย 
บทความ
วิชาการ 

สิคีรยิา เรื่องยทุธิการณ ์ 
ธนะชยั พนัธเ์กษมสขุ 

2545 

107 

ผลของโพแทสเซียมคลอเรตต่อการ
เปลี่ยนแปลงปรมิาณสารคลา้ยไซโตไคนิน
ในช่วงก่อนการออกดอกของยอดล าไย
พนัธุด์อ 

บทความ
วิชาการ 

ณฐัวดี วงัสินธ ์
ธนะชยั พนัธเ์กษมสขุ 

2546 

108 
ผลของโพแทสเซียมคลอเรตต่อคณุภาพ
ของผลล าไย 

บทความ
วิชาการ 

วาสนา คณารีย ์
ธนะชยั พนัธเ์กษมสขุ 

2546 

109 
การใชส้ารควบคมุการเจรญิเติบโตของพืช
บางชนิดเพื่อการเพิ่มขนาดผลล าไยพนัธุ์
ดอ 

บทความ
วิชาการ 

ชรสันนัท ์ตาชม 
ธนะชยั พนัธเ์กษมสขุ 

2548 

110 
ผลของโปแตสเซียมคลอเรตต่อปรมิาณ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั โปแตสเซียม และ
ฮอรโ์มนในรากล าไย 

บทความ
วิชาการ 

ดารณี เกีจรติสกลุ  
ตระกลู ตนัสวุรรณ 

2547 

111 การศึกษาโครโมโซมของล าไย 
บทความ
วิชาการ 

เกศินี ระมิงคว์งศ ์ 
สลิลรตัน ์วิชยัพานิช  
วงเดือน สนุทรวิภาต  
อาทิตยา เป็งนวล 

2548 

112 

การเปลี่ยนแปลงปรมิาณ เอทธิลีนและ
คารโ์บไฮเดรตที่ไม่ใช่โครงสรา้งก่อนการ
แตกใบอ่อนของยอดล าไย ลิน้จี่ และ
มะปราง 

บทความ
วิชาการ 

ศิรเิพ็ญ ป้ันดี  
ธนะชยั พนัธเ์กษมสขุ 

2544 
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ที่ ชื่อเรื่อง ประเภท นกัวิจยั ปี 

113 

ผลของสารเคมี oxamyl fenamiphos 
และ carbofuran ต่อปรมิาณไสเ้ดือน
ฝอยศตัรูพืชที่ส  าคญัในสวนล าไยที่เป็น
โรคหงอย 

บทความ
วิชาการ 

จรยิา วิสิทธิ์พานิช  
ภมรทิพย ์อกัษรทอง  
ชาตรี สิทธิกลุ 
เยาวลกัษณ ์จนัทรบ์าง 

2543 

114 

ลกัษณะการเขา้ท าลายวงจรชีวิต และ
การป้องกนัก าจดัหนอนกินเปลือกล าตน้ 
Indarbela sp. บนตน้ล าไย 

บทความ
วิชาการ 

เสาวณีย ์ไชยวรรณ ์
และ จรยิา วิสิทธิ์

พาณิช 
2543 

115 

การเปลี่ยนแปลงธาตอุาหารในใบและ
กา้นช่อดอก-ช่อผล ของล าไยพนัธุด์อใน
ระยะดอกเริ่มบานถึงผลแก่ 

บทความ
วิชาการ 

พาวิน มะโนชยั  
ปฏิภาน สทุธิกลุบุตร 
เสกสนัต ์อสุสหตานนท ์

2540 

116 
ตน้ทนุและผลตอบแทนการผลิตล าไยใน
จงัหวดัเชียงใหม่และล าพนู 

บทความ
วิชาการ 

เบญจพรรณ เอกะสิงห ์
กมล งามสมสขุ  
ธันยา พรหมบรุมย ์
ฑีฆา โยธาภกัดี 2544 

117 การชกัน าการออกดอก 
บทความ
วิชาการ 

พาวิน มะโนชยั
สมชาย องคป์ระเสรฐิ 
วรนิทร ์สทุนต ์ 
วินยั วิริยะอลงกรณ ์
จีรนนัท ์เส นานาญ 

2544 

118 

การส ารวจเบือ้งตน้เก่ียวกบัโรคของผล
ล าไยหลงัการเก็บเก่ียวในเขตโป่งน า้รอ้น 
จงัหวดัจนัทบรุี 

บทความ
วิชาการ 

วนัวิสาข ์รมิประนาม 
สมศิร ิแสงโชติ 

2545 

119 
โซ่อปุทานปลายน า้ของการคา้ล าไยสด
สง่ออกของไทยไปประเทศใน AEC 

บทความ
วิชาการ 

นงนชุ องัยรุีกลุ 
สายทิพย ์โสรตัน ์

2559 

120 
ผลของการแช่เยือกแข็งล าไยสดต่อ
คณุภาพของล าไยอบแหง้ 

บทความ
วิชาการ 

ศิวสัว ์ศรีมหาบรรณ 
ชนากานต ์ศรีวิทิตกลุ 
สงวนศรี เจรญิเหรียญ 

2556 

     



 133 

ที่ ชื่อโครงการ ประเภท นกัวิจยั ปี 

121 ผลของปุ๋ ยอินทรียต่์อสมบติัทางเคมีดิน
และปรมิาณธาตอุาหารในใบล าไยจาก
กิ่งที่ไม่ติดผล 

บทความ
วิชาการ 

ปณิดา พนัธช์นะ 
จีราภรณ ์อินทสาร 

2555 

122 การเปลี่ยนแปลงคารโ์บไฮเดรตที่ไม่ได้
อยู่ในรูปโครงสรา้งของตน้ล าไยที่ไดร้บั
น า้แบบเต็มที่ แบบสลบัขา้งทีละครึง่ตน้ 
และแบบขาดแคลน 

บทความ
วิชาการ 

วินยั วิริยะอลงกรณ ์
ธนะชยั พนัธเ์กษมสขุ 
สมชาย องคป์ระเสรฐิ 
สแปร โวลฟรมั 

2541 

123 ผลของการใหน้ า้แบบต่างๆ ที่มีต่อการ
เจรญิเติบโตของรากล าไยที่ศึกษาแบบ 
split root ในโรงเรือนพลาสติก 

บทความ
วิชาการ 

วินยั วิริยะอลงกรณ ์
ธนะชยั พนัธเ์กษมสขุ 
สมชาย องคป์ระเสรฐิ 
สแปร โวลฟรมั 

2541 

124 การตอบสนองของตน้ล าไยต่อสาร
โพแทสเซียมคลอเรตและสภาวะขาดน้ํา 

บทความ
วิชาการ 

ชิติ ศรีตนทิพย ์
ปทมุพร ติยายน 
มารติ์น เฮเกเล 
เยนส ์วนึเซ 
ดรุณี นาพรม 
โสระยา ร่วมรงัษี 
พิทยา สรวมศิริ 

2541 

125 ไสเ้ดือนฝอยศตัรูพืชที่พบในสวนล าไยที่
เป็นโรคหงอย 

บทความ
วิชาการ 

ภมรทิพย ์อกัษตรทอง 
จรยิา วิสิทธิ์พานิช 
ชาตรี สิทธิกลุ 

2541 

126 ผลของรูปแบบทรงตน้และโพแทสเซียม
คลอเรตต่อคณุภาพและผลผลิตล าไย 

บทความ
วิชาการ 

วรางคณา จกัรสาร 
สรุนิทร ์นิลส าราญจิต 

2551 

127 ผลของสารเคมี oxamyl fenamiphos 
และ carbofuran ต่อปรมิาณไสเ้ดือน
ฝอยศตัรูพืชที่ส  าคญัในสวนล าไยที่เป็น
โรคหงอย 

บทความ
วิชาการ 

จรยิา วิสิทธิ์พานิช 
ภมรทิพย ์อกัษรทอง 
ชาตรี สิทธิกลุ และ
เยาวลกัษณ ์จนัทร์
บาง 

2543 
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ที่ ชื่อเรื่อง ประเภท นกัวิจยั ปี 

128 

การวิเคราะหเ์ชิงประจกัษเ์ก่ียวกบั
พฤติกรรมและการประเมินผลการ
ด าเนินงานของอตุสาหกรรมล าไย
อบแหง้ในจงัหวดัล าพนูและเชียงใหม่ 
โดยใชบ้าลานซ ์สคอรก์ารด์ 

บทความ
วิชาการ 

ณฎัศรนิทร ์หอเจรญิ 
วีนสั ฤาชยั  
พิชิต ธานี 

2548 

129 
โปรแกรมการบรหิารจดัการแบบมีสว่น
รว่ม ส าหรบัผูป้ระกอบการล าไยอบแหง้ 

บทความ
วิชาการ 

พิชิต ธานี  
ศิรพิงษ ์แสนสลี่ 

2547 

130 
สถานภาพการผลิต พนัธุ ์และแนวทาง
พฒันาล าไย เพื่ออตุสาหกรรมในเขต
ภาคเหนือ 

บทความ
วิชาการ 

พงษศ์กัดิ์ องักสิทธิ์  
ร  าไพพรรณ อภิชาต
พงษช์ยั 

2541 

131 
ผลของโซเดียมไฮโปคลอไรตต่์อการออก
ดอกนอกฤดขูองล าไยพนัธุด์อ 

บทความ
วิชาการ 

ชิต ิศรีตนทิพย ์
ยทุธนา เขาสเุมรุ  
สนัติ ช่างเจรจา 

2542 

132 
ผลของการควั่นกิ่งต่อการออกดอกของ
ล าไยพนัธุเ์พชรสาครทะวาย 

บทความ
วิชาการ 

พาวิน มะโนชยั 

วรนิทร ์สทุนต ์วินยั 
วิรยิะอลงกรณ ์ 
เสกสนัต ์อสุสหตานนท ์

นพดล จรสัสมัฤทธิ์ 

2543 

133 
ผลของการใชค้วามรอ้นต่อโปรตีนใน
เปลือกผลล าไยระหว่างการสะทา้นหนาว 

บทความ
วิชาการ 

ศิรโิสภา อินขะ  
ดนยั บณุยเกียรติ 

2547 

134 

การเปลี่ยนแปลงปรมิาณของสารคลา้ย
จิบเบอเรลลินในช่วงก่อนการแตกใบอ่อน
และออกดอกในยอดล าไยพนัธุด์อ 

บทความ
วิชาการ 

จงรกัษ ์มลูเฟย  
ธนะชยั พนัธเ์กษมสขุ 

2543 

135 
ผลของรูปแบบทรงตน้และโพแทสเซียม
คลอเรตต่อคณุภาพและผลผลิตล าไย 

บทความ
วิชาการ 

วรางคณา จกัรสาร 
สรุนิทร ์นิลส าราญจิต 

2551 
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ที่ ชื่อเรื่อง ประเภท นกัวิจยั ปี 

136 
ลกัษณะความผิดปกติของใบล าไยที่
แสดงอาการมว้นหงิกในเขตจงัหวดั
เชียงใหม่และล าพนู 

บทความ
วิชาการ 

จรยิา วิสิทธิ์พานิช 
ชาตรี สิทธิกลุ 

วิชชา สอาดสดุ 
2539 

137 จ าแนกพนัธุล์  าไยโดยวิธีอิเล็กโทรโฟรีซีส 
บทความ
วิชาการ 

ปนดัดา กาญจนะ 
เกศิณี ระมิงคว์งศ ์

2541 

138 

ประสิทธิภาพของเชือ้แอกติโนไมซีสต์
เอนโดไฟตจ์ากพืชวงศล์  าไยในการ
ควบคมุโรคผลเน่าของล าไย 

บทความ
วิชาการ 

ชยัพร ขดัสงคราม  
เกวลิน คณุาศกัดากลุ 

2556 

139 
สณัฐานวิทยาเมล็ดและสารประกอบโพ
ลีฟีนอลของล าไย 

บทความ
วิชาการ 

สรุนิทร ์นิลส าราญจิต 
สรุยิา ตาเที่ยง 

2558 

140 
ปัจจยัที่มีผลต่อการผลิตล าไยนอกฤดู
ของเกษตรกร จงัหวดัเชียงใหม่ 

บทความ
วิชาการ 

คณาธิป ค าวงั  
วรทศัน ์อินทรคัคมัพร 

2553 

141 

การใชเ้อทิฟอนและโมโนโพแทสเซียม
ฟอสเฟตรว่มกบัโพแทสเซียมคลอเรต 

เพื่อกระตุน้การออกดอกนอกฤดขูอง
ล าไยพนัธุด์อในฤดฝูน 

บทความ
วิชาการ 

วิชชดุา ตองอ่อน  
นดีุ เจรญิกิจ 

พิทยา สรวมศิริ 
2556 

142 

การคดัเลือกเชือ้แอกติโนไมซีสเอนโด
ไฟตท์ี่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชือ้ราสาเหตโุรค
ผลเน่าของล าไย 

บทความ
วิชาการ 

เกวลิน คณุาศกัดากลุ 
ชยัพร ขดัสงคราม 

2555 
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ภาคผนวก ง 
 
ค่าดัชนีความสอดคล้องด้านการวัดประสิทธิผลของระบบบริการความรู้การผลิตล าไย
คุณภาพออนไลน ์

ประเด็นค าถาม I-CVI 

การน าเสนอ  
9. การคน้หา/การเลือกเมนใูนเว็บไซตม์ีความซบัซอ้น 1.00 
10. รูปแบบของตวัอกัษรในเว็บไซตไ์ม่น่าสนใจ 1.00 
11. ท่านสามารถอ่านขอ้ความเนือ้หาจากเว็บไซตไ์ดส้ะดวก  1.00 
12. คลิปวีดีโอใหค้ าแนะน าการใชง้านของเว็บไซตม์ีความน่าสนใจ 1.00 

การน าทาง 
13. ท่านสามารถคลิกปุ่ มเมนเูพื่อเชื่อมโยงไปหนา้อ่ืน ๆ ไดส้ะดวก 1.00 
14. ท่านสามารถเขา้ใจการจดัหมวดหมู่ของรายการปุ่ มเมนู 1.00 
15. แผนผงัเว็บไซตม์ีความจ าเป็นต่อการใชง้านระบบบรกิารความรูก้ารผลิตล าไยคณุภาพ
ออนไลน ์

1.00 

ค่า S-CVI/Ave 1.00 
ค่า S- CVI/UA 100% 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องด้านการวัดความน่าเชื่อถือระบบบริการความรู้การผลิตล าไย
คุณภาพออนไลน ์

ประเด็นค าถาม I-CVI 

ความเป็นสว่นตวั  
16. ท่านตอ้งลงทะเบียนสมาชิกจึงจะสามารถใชร้ะบบบรกิารความรูก้ารผลิตล าไย
คณุภาพออนไลนไ์ด ้  

1.00 

17. ท่านมีความมั่นใจในระบบการรกัษาความปลอดภยัเก่ียวกบัชื่อผูใ้ชง้านและรหสัผ่าน 1.00 
18. ท่านมีความเชื่อมั่นว่าระบบไม่น าขอ้มลูที่ใชบ้รกิารในเว็บไซตไ์ปเปิดเผย 1.00 

ความน่าเชื่อถือ 
19.  ท่านสามารถดรูายการอา้งอิงแหลง่ขอ้มลูองคค์วามรูท้ี่เว็บไซต ์ 
www.fruit2home.com/liss 

1.00 

20.  ท่านยงัพบขอ้ผิดพลาดของขอ้มลูที่แสดงในเว็บไซต ์www.fruit2home.com/liss 1.00 
21. ท่านสามารถดขูอ้มลูผูจ้ดัท าและหน่วยงานที่เป็นเจา้ของเว็บไซต ์
www.fruit2home.com/liss 

1.00 

ค่า S-CVI/Ave 1.00 
ค่า S- CVI/UA 100% 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องด้านการวัดความสามารถ นการเรียนรู้ ระบบบริการความรู้การ
ผลิตล าไยคุณภาพออนไลน ์

ประเด็นค าถาม I-CVI 

ความเรียบง่าย  
22. ท่านสามารถเรียนรูข้ัน้ตอนการท างานของเว็บไซต ์www.fruit2home.com/liss ได้
ดว้ยตวัเอง 

1.00 

23. ท่านจ าเป็นตอ้งใชคู้่มือการใชง้านระหว่างการเขา้เว็บไซต ์
www.fruit2home.com/liss 

1.00 

24. ท่านสามารถศกึษาขอ้มลูการผลิตล าไยคณุภาพจากเว็บไซต ์
www.fruit2home.com/liss แทนการศกึษาจากต ารา 

1.00 

ความคุน้เคย 
25. ท่านจะใชเ้ลือกใชอิ้นเตอรเ์น็ตในการหาขอ้มลูมากขึน้ 0.75 

26. ท่านจะสามารถเขา้เว็บไซต ์www.fruit2home.com/liss ไดใ้นครัง้ถดัไป 1.00 
27. ท่านไม่สามารถจดจ ารูปแบบ สีสนั ของเว็บไซต ์www.fruit2home.com/liss ได ้  1.00 

S-CVI/Ave 0.96 
S- CVI/UA 83.33% 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องด้านการวัดความพึงพอ จของผู้ ช้งานระบบบริการความรู้การ
ผลิตล าไยคุณภาพออนไลน ์

ประเด็นค าถาม I-CVI 

เนือ้หา  

28. ท่านไม่สามารถคน้หาประเด็นองคค์วามรูท้ี่ตรงกบัความตอ้งการ  1.00 
29. ท่านไดร้บัความรูใ้หม่ ๆ จาก เว็บไซต ์www.fruit2home.com/liss 1.00 
30. ท่านไม่สามารถปฏิบติัตามค าแนะน าจาก เว็บไซต ์www.fruit2home.com/liss 1.00 

โครงสรา้งของระบบ 
31. ท่านสามารถเขา้ถึงเมนยู่อยของแต่ละหมวดเมนไูดถ้กูตอ้ง 1.00 
32. ท่านรูส้กึว่ารูปแบบของเว็บไซตไ์ม่สอดคลอ้งกบัเนือ้หาทางดา้นการเกษตร 1.00 

ค่า S - CVI/Ave 1.00 
ค่า S - CVI/UA 100% 
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ภาคผนวก จ 
แบบประเมินความสอดคลอ้งแบบสอบถามเพื่อการวิจยั 

เรื่อง “ระบบภววิทยาองคค์วามรูด้า้นเทคโนโลยีการผลิตล าไยคณุภาพ” 
ค าชีแ้จง  

 งานวิจยัชิน้นีเ้ป็นสว่นหนึ่งของดษุฎีนิพนธข์องนาย วินยั บงัคมเนตร นิสิตปรญิญาเอก 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร มีวัตถปุระสงคเ์พื่อศกึษา

ปัจจยัที่สง่ผลต่อทศันคติในการยอมรบัระบบบริการความรูก้ารผลิตล าไยคณุภาพออนไลน ์ โดย

การท างานของระบบจะเนน้ในดา้นการสืบคน้ขอ้มลู 5 มิติ คือ การตดัช่อผล การตดัแต่งทรงพุ่ม 

การใสก่ระกระตุน้การออกดอก การจดัการโรคแมลง และการจดัการปุ๋ ย ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงระบบ

โดยผ่านทางเว็บไซต ์ www.fruit2home.com/liss โดยที่รูปแบบการสืบคน้เป็นแบบ Basic Search ซึ่งผูใ้ช้

สามารถป้อนค าคน้ที่ตอ้งการในมิติต่าง ๆ เพียงช่องเดียวระบบจะท าการประมวลผล  

ส่วนที ่1 การวัดประสิทธิภาพการ ช้งานระบบบริการความรู้การผลิตล าไยคุณภาพ
ออนไลน ์

ประเด็นค าถาม 

ความเห็น 
ไม่

สอดคลอ้ง 
(1) 

สอดคลอ้ง
นอ้ย 
(2) 

สอดคลอ้ง
ค่อนขา้งมาก 

(3) 

สอดคลอ้ง
มาก 
(4) 

ความเข้ากันได ้
1. ท่านใชร้ะบบบริการความรูก้ารผลิต
ล าไยคณุภาพออนไลน ์ผ่านทาง
เว็บไซต ์www.fruit2home.com/liss ได้
จากโทรศพัทม์ือถือของตนเอง 

▢ มากที่สดุ ▢ มาก ▢ ปานกลาง ▢ นอ้ย ▢ 
นอ้ยที่สดุ   

    

2. ท่านสามารถใชร้ะบบบรกิารความรูก้าร
ผลิตล าไยคณุภาพออนไลน ์ผ่านทาง
เว็บไซต ์www.fruit2home.com/liss ได้
ในครัง้แรก ▢ มากที่สดุ ▢ มาก  
▢ ปานกลาง ▢ นอ้ย ▢ นอ้ยที่สดุ  

    

http://www.fruit2home.com/liss
http://www.fruit2home.com/liss
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ประเด็นค าถาม 

ความเห็น 
ไม่

สอดคลอ้ง 
(1) 

สอดคลอ้ง
นอ้ย 
(2) 

สอดคลอ้ง
ค่อนขา้งมาก 

(3) 

สอดคลอ้ง
มาก 
(4) 

เวลา หลด 
3. ท่านสามารถเปิดเว็บไซตไ์ดท้นัที

เมื่อพิมพ ์
www.fruit2home.com/liss   

▢ มากที่สดุ ▢ มาก ▢ ปานกลาง▢ นอ้ย ▢ 
นอ้ยที่สดุ  

    

4. ท่านตอ้งใชร้ะยะเวลาในการรอ
ส าหรบัการเปิดคลิปวิดีโอใน
เว็บไซต ์

▢ มากที่สดุ ▢ มาก ▢ ปานกลาง ▢ นอ้ย ▢ 
นอ้ยที่สดุ   

    

5. ท่านสามารถเรียกดขูอ้มลูจาก
เว็บไซตไ์ดอ้ย่างรวดเรว็ 

▢ มากที่สดุ ▢ มาก ▢ ปานกลาง ▢ นอ้ย ▢ 
นอ้ยที่สดุ   

    

6. ท่านตอ้งใชร้ะยะเวลาในการรอ
(ค าตอบ/ขอ้แนะน าจากระบบ)จาก
การใชเ้ว็บไซตใ์นแต่ละครัง้ของการ
ใชง้าน 

▢ มากที่สดุ ▢ มาก ▢ ปานกลาง ▢ นอ้ย ▢ 
นอ้ยที่สดุ   

    

ความถูกต้อง 
7. ท่านไดร้บัขอ้มลูตรงกบัความ

ตอ้งการจากเว็บไซต ์
▢ มากที่สดุ ▢ มาก ▢ ปานกลาง ▢ นอ้ย ▢ 
นอ้ยที่สดุ   

    

http://www.fruit2home.com/liss
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8. ท่านสามารถน าความรูท้ี่ไดจ้าก
เว็บไซตไ์ปปรบัใชใ้นการดแูลสวน
ล าไยของท่าน 

▢ มากที่สดุ ▢ มาก ▢ ปานกลาง ▢ นอ้ย ▢ 
นอ้ยที่สดุ   

    

 
ส่วนที ่2 การวัดประสิทธิผลของระบบบริการความรู้การผลิตล าไยคุณภาพออนไลน ์

ประเด็นค าถาม 

ความเห็น 
ไม่

สอดคลอ้ง 
(1) 

สอดคลอ้ง
นอ้ย 
(2) 

สอดคลอ้ง
ค่อนขา้งมาก 

(3) 

สอดคลอ้ง
มาก 
(4) 

การน าเสนอ 
9. การคน้หา/การเลือกเมนใูนเว็บไซต์

มีความซบัซอ้น 
▢ มากที่สดุ ▢ มาก ▢ ปานกลาง▢ นอ้ย ▢ 
นอ้ยที่สดุ   

    

10. รูปแบบของตวัอกัษรในเว็บไซตไ์ม่
น่าสนใจ 

▢ มากที่สดุ ▢ มาก ▢ ปานกลาง ▢ นอ้ย ▢ 
นอ้ยที่สดุ   

    

11. ท่านสามารถอ่านขอ้ความเนือ้หา
จากเว็บไซตไ์ดส้ะดวก  

▢ มากที่สดุ ▢ มาก ▢ ปานกลาง ▢ นอ้ย ▢ 
นอ้ยที่สดุ   

    

12. คลิปวีดีโอใหค้ าแนะน าการใชง้าน
ของเว็บไซตม์ีความน่าสนใจ 

▢ มากที่สดุ ▢ มาก ▢ ปานกลาง ▢ นอ้ย ▢ 
นอ้ยที่สดุ   
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การน าทาง 
13. ท่านสามารถคลิกปุ่ มเมนเูพื่อ

เชื่อมโยงไปหนา้อ่ืน ๆ ไดส้ะดวก 
▢ มากที่สดุ ▢ มาก ▢ ปานกลาง ▢ นอ้ย ▢ 
นอ้ยที่สดุ   

    

14. ท่านสามารถเขา้ใจการจดั
หมวดหมู่ของรายการปุ่ มเมนู 

▢ มากที่สดุ ▢ มาก ▢ ปานกลาง ▢ นอ้ย ▢ 
นอ้ยที่สดุ   

    

15. แผนผงัเว็บไซตม์ีความจ าเป็นต่อ
การใชง้านระบบบรกิารความรูก้าร
ผลิตล าไยคณุภาพออนไลน ์

▢ มากที่สดุ ▢ มาก ▢ ปานกลาง ▢ นอ้ย ▢ 
นอ้ยที่สดุ   

    

ส่วนที ่3 การวัดความน่าเชื่อถือระบบบริการความรู้การผลิตล าไยคุณภาพออนไลน ์

ประเด็นค าถาม 

ความเห็น 
ไม่

สอดคลอ้ง 
(1) 

สอดคลอ้ง
นอ้ย 
(2) 

สอดคลอ้ง
ค่อนขา้งมาก 

(3) 

สอดคลอ้ง
มาก 
(4) 

ความเป็นส่วนตัว 
16. ท่านตอ้งลงทะเบียนสมาชิกจึงจะ

สามารถใชร้ะบบบริการความรูก้าร
ผลิตล าไยคณุภาพออนไลนไ์ด ้  

▢ มากที่สดุ ▢ มาก ▢ ปานกลาง ▢ นอ้ย ▢ 
นอ้ยที่สดุ   

    

17. ท่านมีความมั่นใจในระบบการ
รกัษาความปลอดภยัเก่ียวกบัชื่อ
ผูใ้ชง้านและรหสัผ่าน 

▢ มากที่สดุ ▢ มาก ▢ ปานกลาง ▢ นอ้ย ▢ 
นอ้ยที่สดุ   
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18. ท่านมีความเชื่อมั่นว่าระบบไม่น า
ขอ้มลูที่ใชบ้ริการในเว็บไซตไ์ป
เปิดเผย 

▢ มากที่สดุ ▢ มาก ▢ ปานกลาง ▢ นอ้ย ▢ 
นอ้ยที่สดุ  

    

ความน่าเชื่อถือ 
19.  ท่านสามารถดรูายการอา้งอิง

แหลง่ขอ้มลูองคค์วามรูท้ี่เว็บไซต ์ 
www.fruit2home.com/liss 

▢ มากที่สดุ ▢ มาก ▢ ปานกลาง ▢ นอ้ย ▢ 
นอ้ยที่สดุ  

    

20.  ท่านยงัพบขอ้ผิดพลาดของขอ้มลู
ที่แสดงใน
เว็บไซตw์ww.fruit2home.com/lis
s 

▢ มากที่สดุ ▢ มาก ▢ ปานกลาง ▢ นอ้ย ▢ 
นอ้ยที่สดุ   

    

21. ท่านสามารถดขูอ้มลูผูจ้ดัท าและ
หน่วยงานที่เป็นเจา้ของเว็บไซต ์
www.fruit2home.com/liss 

▢ มากที่สดุ ▢ มาก ▢ ปานกลาง ▢ นอ้ย ▢ 
นอ้ยที่สดุ   

    

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fruit2home.com/liss
http://www.fruit2home.com/liss
http://www.fruit2home.com/liss
http://www.fruit2home.com/liss
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ส่วนที ่4 การวัดความสามารถ นการเรียนรู้ ระบบบริการความรู้การผลิตล าไยคุณภาพ
ออนไลน ์

ประเด็นค าถาม 

ความเห็น 
ไม่

สอดคลอ้ง 
(1) 

สอดคลอ้ง
นอ้ย 
(2) 

สอดคลอ้ง
ค่อนขา้งมาก 

(3) 

สอดคลอ้ง
มาก 
(4) 

ความเรียบง่าย 
22. ท่านสามารถเรียนรูข้ัน้ตอนการ

ท างานของเว็บไซต ์
www.fruit2home.com/liss ไดด้ว้ย
ตวัเอง 

▢ มากที่สดุ ▢ มาก ▢ ปานกลาง ▢ นอ้ย ▢ 
นอ้ยที่สดุ   

    

23. ท่านจ าเป็นตอ้งใชคู้่มือการใชง้าน
ระหว่างการเขา้เว็บไซต ์
www.fruit2home.com/liss 

▢ มากที่สดุ ▢ มาก ▢ ปานกลาง ▢ นอ้ย ▢ 
นอ้ยที่สดุ   

    

24. ท่านสามารถศกึษาขอ้มลูการผลิต
ล าไยคณุภาพจากเว็บไซต ์
www.fruit2home.com/liss แทน
การศึกษาจากต ารา 

▢ มากที่สดุ ▢ มาก ▢ ปานกลาง ▢ นอ้ย ▢ 
นอ้ยที่สดุ   

    

ความคุ้นเคย 
25. ท่านจะใชเ้ลือกใชอิ้นเตอรเ์น็ตใน

การหาขอ้มลูมากขึน้ 
▢ มากที่สดุ ▢ มาก ▢ ปานกลาง ▢ นอ้ย ▢ 
นอ้ยที่สดุ   

    

http://www.fruit2home.com/liss
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26. ท่านจะสามารถเขา้เว็บไซต ์
www.fruit2home.com/liss ไดใ้น
ครัง้ถดัไป 

▢ มากที่สดุ ▢ มาก ▢ ปานกลาง ▢ นอ้ย ▢ 
นอ้ยที่สดุ   

    

27. ท่านไม่สามารถจดจ ารูปแบบ สีสนั 
ของเว็บไซต ์
www.fruit2home.com/liss ได ้  

▢ มากที่สดุ ▢ มาก ▢ ปานกลาง ▢ นอ้ย ▢ 
นอ้ยที่สดุ 

    

 
ส่วนที ่5 การวัดความพึงพอ จของผู้ ช้งาน 

ประเด็นค าถาม 

ความเห็น 
ไม่

สอดคลอ้ง 
(1) 

สอดคลอ้ง
นอ้ย 
(2) 

สอดคลอ้ง
ค่อนขา้งมาก 

(3) 

สอดคลอ้ง
มาก 
(4) 

เนือ้หา 
28. ท่านไม่สามารถคน้หาประเด็นองค์

ความรูท้ี่ตรงกบัความตอ้งการ  
▢ มากที่สดุ ▢ มาก ▢ ปานกลาง ▢ นอ้ย ▢ 
นอ้ยที่สดุ   

    

29. ท่านไดร้บัความรูใ้หม่ ๆ จาก 
เว็บไซต ์
www.fruit2home.com/liss 

▢ มากที่สดุ ▢ มาก ▢ ปานกลาง ▢ นอ้ย ▢ 
นอ้ยที่สดุ   

    

30. ท่านไม่สามารถปฏิบติัตาม
ค าแนะน าจาก เว็บไซต ์
www.fruit2home.com/liss 

▢ มากที่สดุ ▢ มาก ▢ ปานกลาง ▢ นอ้ย ▢ 
นอ้ยที่สดุ   

    

http://www.fruit2home.com/liss
http://www.fruit2home.com/liss
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 ครงสร้างของระบบ 
31. ท่านสามารถเขา้ถึงเมนยู่อยของแต่

ละหมวดเมนไูดถู้กตอ้ง 
▢ มากที่สดุ ▢ มาก ▢ ปานกลาง ▢ นอ้ย ▢ 
นอ้ยที่สดุ   

    

32. ท่านรูส้กึว่ารูปแบบของเว็บไซตไ์ม่
สอดคลอ้งกบัเนือ้หาทางดา้น
การเกษตร 

▢ มากที่สดุ ▢ มาก ▢ ปานกลาง ▢ นอ้ย ▢ 
นอ้ยที่สดุ   

    

 
 

(...................................................) 

         ผูท้รงคณุวฒุิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 148 

ภาคผนวก   
 

แบบสอบถามความคิดเห็นการ ช้งาน 
เร่ือง “ระบบภววิทยาองคค์วามรู้ด้านเทค น ลยีการผลิตล าไยคุณภาพ” 

ค าชีแ้จง  

 งานวิจยัชิน้นีเ้ป็นสว่นหนึ่งของดษุฎีนิพนธข์องนาย วินยั บงัคมเนตร นิสิตปรญิญาเอก 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร มีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษา

ปัจจยัที่สง่ผลต่อทศันคติในการยอมรบัระบบบริการความรูก้ารผลิตล าไยคณุภาพออนไลน ์ โดย

การท างานของระบบจะเนน้ในดา้นการสืบคน้ขอ้มลู 5 มิติ คือ การตดัช่อผล การตดัแต่งทรงพุ่ม 

การใสก่ระกระตุน้การออกดอก การจดัการโรคแมลง และการจดัการปุ๋ ย ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงระบบ

โดยผ่านทางเว็บไซต ์ www.fruit2home.com/liss โดยที่รูปแบบการสืบคน้เป็นแบบ Basic Search ซึ่งผูใ้ช้

สามารถป้อนค าคน้ที่ตอ้งการในมิติต่าง ๆ เพียงช่องเดียวระบบจะท าการประมวลผล และจะแสดง

ผลลพัธข์องการคน้หาออกมา  

สว่นที่ 1 การวดัประสิทธิภาพการใชง้านระบบบริการความรูก้ารผลิตล าไยคณุภาพออนไลน์ 

ประเด็นค าถาม 

ระดับความคิดเหน็ ทีท่่านรู้สึกเหน็ด้วย 

มากที่สดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ย
ที่สดุ 
(1) 

ความเขา้กนัไดข้องระบบ 
1. ท่านใชร้ะบบบริการความรูก้ารผลิต

ล าไยคณุภาพออนไลน ์ผ่านทาง
เว็บไซต ์www.fruit2home.com/liss 
ไดจ้ากโทรศพัทม์ือถือของตนเอง 

2. ท่านสามารถใชร้ะบบบรกิารความรูก้าร
ผลิตล าไยคณุภาพออนไลน ์ผ่านทาง
เว็บไซต ์www.fruit2home.com/liss ได้
ในครัง้แรก 

     

  
 

http://www.fruit2home.com/liss
http://www.fruit2home.com/liss
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ประเด็นค าถาม 

ระดับความคิดเหน็ ทีท่่านรู้สึกเหน็ด้วย 

มากที่สดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ย
ที่สดุ 
(1) 

ระยะเวลาโหลดขอ้มลู 
3. ท่านสามารถเปิดเว็บไซตไ์ดท้นัทีเมื่อ

พิมพ ์www.fruit2home.com/liss   
4. ท่านตอ้งใชร้ะยะเวลาในการรอส าหรบั

การเปิดคลิปวิดีโอในเว็บไซต ์
5. ท่านสามารถเรียกดขูอ้มลูจากเว็บไซต์

ไดอ้ย่างรวดเรว็ 
6. ท่านตอ้งใชร้ะยะเวลาในการรอ

(ค าตอบ/ขอ้แนะน าจากระบบ)จากการ
ใชเ้ว็บไซตใ์นแต่ละครัง้ของการใชง้าน 

     

ความถูกตอ้ง 
7. ท่านไดร้บัขอ้มลูตรงกบัความตอ้งการ

จากเว็บไซต ์
8. ท่านสามารถน าความรูท้ี่ไดจ้ากเว็บไซต์

ไปปรบัใชใ้นการดแูลสวนล าไยของ
ท่าน 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fruit2home.com/liss
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สว่นที่ 2 การวดัประสิทธิผลของระบบบรกิารความรูก้ารผลิตล าไยคณุภาพออนไลน ์
 

ประเด็นค าถาม 

ระดับความคิดเหน็ ทีท่่านรู้สึกเหน็ด้วย 
มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

การน าเสนอ 
9. การคน้หา/การเลือกเมนใูนเว็บไซตม์ี

ความซบัซอ้น 
10. รูปแบบของตวัอกัษรในเว็บไซตไ์ม่

น่าสนใจ 
11. ท่านสามารถอ่านขอ้ความเนือ้หาจาก

เว็บไซตไ์ดส้ะดวก  
12. คลิปวีดีโอใหค้ าแนะน าการใชง้านของ

เว็บไซตม์ีความน่าสนใจ 

     

การน าทาง 
13. ท่านสามารถคลิกปุ่ มเมนเูพื่อเชื่อมโยง

ไปหนา้อ่ืน ๆ ไดส้ะดวก 
14. ท่านสามารถเขา้ใจการจดัหมวดหมู่

ของรายการปุ่ มเมนู 
15. แผนผงัเว็บไซตม์ีความจ าเป็นต่อการใช้

งานระบบบรกิารความรูก้ารผลิตล าไย
คณุภาพออนไลน ์
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สว่นที่ 3 การวดัความน่าเชื่อถือระบบบริการความรูก้ารผลิตล าไยคณุภาพออนไลน ์

ประเด็นค าถาม 

ระดับความคิดเหน็ ทีท่่านรู้สึกเหน็ด้วย 
มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

ความเป็นสว่นตวั 
16. ท่านตอ้งลงทะเบียนสมาชิกจึงจะ

สามารถใชร้ะบบบริการความรูก้ารผลิต
ล าไยคณุภาพออนไลนไ์ด ้  

17. ท่านมีความมั่นใจในระบบการรกัษา
ความปลอดภยัเก่ียวกบัชื่อผูใ้ชง้านและ
รหสัผ่าน 

18. ท่านมีความเชื่อมั่นว่าระบบไม่น าขอ้มลูที่
ใชบ้รกิารในเว็บไซตไ์ปเปิดเผย 
 

     

ความน่าเชื่อถือ 
19.  ท่านสามารถดรูายการอา้งอิง

แหลง่ขอ้มลูองคค์วามรูท้ี่เว็บไซต ์ 
www.fruit2home.com/liss 

20.  ท่านยงัพบขอ้ผิดพลาดของขอ้มลูที่แสดง
ในเว็บไซตw์ww.fruit2home.com/liss 

21. ท่านสามารถดขูอ้มลูผูจ้ดัท าและ
หน่วยงานที่เป็นเจา้ของเว็บไซต ์
www.fruit2home.com/liss 

     

  
 
 
 
 

http://www.fruit2home.com/liss
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สว่นที่ 4 การวดัความสามารถในการเรียนรู ้ระบบบรกิารความรูก้ารผลิตล าไยคณุภาพออนไลน ์
 

ประเด็นค าถาม 

ระดับความคิดเหน็ ทีท่่านรู้สึกเหน็ด้วย 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

ความเรียบง่าย 
22. ท่านสามารถเรียนรูข้ัน้ตอนการท างานของ

เว็บไซต ์www.fruit2home.com/liss ได้
ดว้ยตวัเอง 

23. ท่านจ าเป็นตอ้งใชคู้่มือการใชง้านระหว่าง
การเขา้เว็บไซต ์
www.fruit2home.com/liss 

24. ท่านสามารถศกึษาขอ้มลูการผลิตล าไย
คณุภาพจากเว็บไซต ์
www.fruit2home.com/liss แทนการศกึษา
จากต ารา 

     

ความคุน้เคย 
25. ท่านจะใชเ้ลือกใชอิ้นเตอรเ์น็ตในการหา

ขอ้มลูมากขึน้ 
26. ท่านจะสามารถเขา้เว็บไซต ์

www.fruit2home.com/liss ไดใ้นครัง้ถดัไป 
27. ท่านไม่สามารถจดจ ารูปแบบ สีสนั ของ

เว็บไซต ์www.fruit2home.com/liss ได ้  
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สว่นที่ 5 การวดัความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน 

ประเด็นค าถาม 

ระดับความคิดเหน็ ทีท่่านรู้สึกเหน็ด้วย 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

เนือ้หา 
28. ท่านไม่สามารถคน้หาประเด็นองคค์วามรูท้ี่

ตรงกบัความตอ้งการ  
29. ท่านไดร้บัความรูใ้หม่ ๆ จาก เว็บไซต ์

www.fruit2home.com/liss 
30. ท่านไม่สามารถปฏิบติัตามค าแนะน าจาก 

เว็บไซต ์www.fruit2home.com/liss 

     

โครงสรา้งของระบบ 
31. ท่านสามารถเขา้ถึงเมนยู่อยของแต่ละหมวด

เมนไูดถ้กูตอ้ง 
32. ท่านรูส้กึว่ารูปแบบของเว็บไซตไ์ม่สอดคลอ้ง

กบัเนือ้หาทางดา้นการเกษตร 
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ภาคผนวก ช 
 
ตารางแสดงรายละเอียดคณุสมบติัของคลาส  

1) คลาสแมลง มีรายละเอียดคณุสมบติัดงันี ้
ชื่อคณุสมบติั ประเภทคณุสมบติั ค าอธิบาย 
has insect_id Datatype Properties เป็นการระบคุ่าคงที่ชนิด string เพื่อแสดง

รหสัแมลง 
has insect_name Datatype Properties เป็นการระบคุ่าคงที่ชนิด string เพื่อแสดง

ชื่อสามญัแมลง 
has insect_sciname Datatype Properties เป็นการระบคุ่าคงที่ชนิด string เพื่อแสดง

ชื่อทางวิทยาศาสตร ์
has insect_shape Datatype Properties เป็นการระบคุ่าคงที่ชนิด string เพื่ออธิบาย

ลกัษณะของแมลง 
has insect_symptom Datatype Properties เป็นการระบคุ่าคงที่ชนิด string เพื่ออธิบาย

การระบาดของแมลง 
has insect_protection Datatype Properties เป็นการระบคุ่าคงที่ชนิด string เพื่ออธิบาย

วิธีก าจดัและปอ้งกนั 
has insect_pic Datatype Properties เป็นการระบคุ่าคงที่ชนิด string เพื่อแสดง

รูปแมลง 
has insect_mov Datatype Properties เป็นการระบคุ่าคงที่ชนิด string เพื่อแสดง

ลิงคว์ีดีโอการก าจดัแมลง 
has insect_duration Object Properties เป็นการเชื่อมโยงระหว่างคลาสแมลงกบั

คลาสระยะผผลิตเพื่ออธิบายถึงการระบาด
ของแมลงในแต่ละระยะการผลิต 
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2) คลาสการตดัช่อผล มีรายละเอียดดงันี ้
 

ชื่อคณุสมบติั ประเภทคณุสมบติั ค าอธิบาย 
has thinning_tech_id Datatype Properties เป็นการระบคุ่าคงที่ชนิด string เพื่อบอก

รหสัเทคนิคการตดัช่อผล 
has 
thinning_tech_name 

Datatype Properties เป็นการระบคุ่าคงที่ชนิด string เพื่อแสดง
ขัน้ตอนการตดัช่อผล 

 
3) คลาสการตดัแต่งทรงพุ่ม มีรายละเอียดดงันี ้

 
ชื่อคณุสมบติั ประเภทคณุสมบติั ค าอธิบาย 

has pruning_id Datatype Properties เป็นการระบคุ่าคงที่ชนิด string เพื่อ
บอกรหสัเทคนิคการตดัทรงพุ่ม 

has pruning_technique Object Properties เชื่อมโยงระหว่างคลาสตดัทรงพุ่ม
กบัคลาสชื่อเทคนิคเพื่อแสดงเทคนิค 

has pruning_procedure Datatype Properties เป็นการระบคุ่าคงที่ชนิด string เพื่อ
แสดงขัน้ตอนการตดัทรงพุ่ม 

has pruning_caution Datatype Properties เป็นการระบคุ่าคงที่ชนิด string เพื่อ
บอกขอ้ควรระวงั 

has limitation Datatype Properties เป็นการระบคุ่าคงที่ชนิด string เพื่อ
บอกขอ้มลูขอ้จ ากดั 

has pruning_mov Datatype Properties เป็นการระบคุ่าคงที่ชนิด string เพื่อ
แสดงลิงคว์ีดีโอสาธิตการตดัแต่ง
ทรงพุ่ม 

has pruning_duration Object Properties เป็นการเชื่อมโยงคลาสตดัแต่งทรง
พุ่มกบัระยะการผลิตเพื่อแสดง
ขอ้มลูระยะการผลิตที่แนะน าการตดั
แต่งทรงพุ่ม 
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4) คลาสการใชส้ารกระตุน้ออกดอก มีรายละเอียดคณุสมบติัดงันี ้
 
ชื่อคณุสมบติั ประเภทคณุสมบติั ค าอธิบาย 

has potas_tech_id Datatype Properties เป็นการระบคุ่าคงที่ชนิด string เพื่อ
บอกรหสัเทคนิคการใชส้ารกระตุน้
ออกดอก 

has potas_technique_name Datatype Properties เป็นการระบคุ่าคงที่ชนิด string เพื่อ
อธิบายขัน้ตอนวิธีปฏิบติั 

 

5) คลาสการใหปุ้๋ ยและสารอาหารบ ารุง มีรายละเอียดคณุสมบติัดงันี ้
 

ชื่อคณุสมบติั ประเภทคณุสมบติั ค าอธิบาย 
has fertilizer_id Datatype Properties เป็นการระบคุ่าคงที่ชนิด string เพื่อบอก

รหสัสตูรปุ๋ ย 
has treatment  Datatype Properties เป็นการระบคุ่าคงที่ชนิด string เพื่อบอก

สตูรปุ๋ ย 
has fertilizer_volume Datatype Properties เป็นการระบคุ่าคงที่ชนิด string เพื่อบอก

ปรมิาณการใช ้
has fertilizer_method Datatype Properties เป็นการระบคุ่าคงที่ชนิด string เพื่อบอก

วิธีการใส่ 
has fertilizer_duration Object Properties เป็นการเชื่อมโยงระหว่างคลาสการใหปุ้๋ ย

และสารอาหารบ ารุงกบัระยะการผลิตเพื่อ
บอกถึงสตูรปุ๋ ยที่ควรใหใ้นแต่ละระยะ 
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6) คลาสระยะการผลิต มีรายละเอียดคณุสมบติัดงันี ้
 

ชื่อคณุสมบติั ประเภทคณุสมบติั ค าอธิบาย 
has duration_id Datatype Properties เป็นการระบคุ่าคงที่ชนิด string เพื่อ

บอกรหสัระยะผลิต 
has name Object Properties เป็นการเชื่อมโยงคลาสระยะการผลิต

กบัคลาสชื่อระยะผลิตเพื่อบอกชื่อระยะ
ผลิต 

has period Datatype Properties เป็นการระบคุ่าคงที่ชนิด string เพื่อ
บอกช่วงการผลิตตามปฏิทินสากล 

has duration_detail Datatype Properties เป็นการระบคุ่าคงที่ชนิด string เพื่อ
อธิบายรายละเอียดของระยะการผลิต 

has mg_insect Object Properties เป็นการเชื่อมโยงระหว่างความระยะ
การผลิตกบัแมลงเพื่อแสดงขอ้มลูแมลง
ที่ระบาดตามระยะการผลิต 

has mg_disease Object Properties เป็นการเชื่อมโยงระหว่างคลาสระยะ
การผลิตกบัโรคเพื่อแสดงขอ้มลูโรคที่
ระบาดในแต่ละระยะการผลิต 

has mg_thinning Object Properties เป็นการเชื่อมโยงระหว่างคลาสระยะ
การผลิตกบัคลาสเทคนิคการตดัช่อผล
เพื่อแสดงเทคนิคตดัช่อผลในระยะการ
ผลิต 

has mg_fertilizer Object Properties เป็นการเชื่อมโยงระหว่างคลาสระยะ
การผลิตกบัคลาสปุ๋ ยเพื่อแสดงสตูรปุ๋ ย
ในแต่ละระยะการผลิต 

has mg_pruning Object Properties เป็นการเชื่อมโยงระหว่างคลาสระยะ
การผลิตกบัคลาสตดัแต่งทรงพุ่มเพื่อ
แสดงเทคนิคการตดัแต่งทรงพุ่มในแต่
ละระยะการผลิต 
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has kcio Object Properties เป็นการเชื่อมโยงระหว่างคลาสระยะ
การผลิตกบัคลาสการใชส้ารกระตุน้
ออกดอกเพื่อแสดงเทคนิคการใชส้าร
กระตน้ออกดอกในแต่ละระยะการผลิต 

 

 นอกจากคลาสหลกัที่ไดอ้ธิบายรายละเอียดคณุสมบติัขา้งตน้แลว้ยงัมีคลาสย่อยที่ขยาย
มาจากคลาสหลกัต่าง ๆ ดงันี ้ 

7) คลาสชื่อโรค ขยายมาจากคลาสโรค สามารถอธิบายรายละเอียดคณุสมบติัดงันี ้ 
 

ชื่อคณุสมบติั ประเภทคณุสมบติั ค าอธิบาย 
has disname_id Datatype Properties เป็นการระบคุ่าคงที่ชนิด string เพื่อ

บอกถึงรหสัชื่อโรค 
has disname Datatype Properties เป็นการระบคุ่าคงที่ชนิด string เพื่อ

บอกถึงชื่อโรค 
 

8) คลาสอาการโรคบรเิวณใบและยอด ขยายมาจากคลาสโรค สามารถอธิบายรายละเอียด
คณุสมบติัดงันี ้

 
ชื่อคณุสมบติั ประเภทคณุสมบติั ค าอธิบาย 

has symptomLeaf_id Datatype Properties เป็นการระบคุ่าคงที่ชนิด string เพื่อ
บอกถึงรหสัอาการบรเิวณใบและยอด 

has symptomLeaf_detail Datatype Properties เป็นการระบคุ่าคงที่ชนิด string เพื่อ
บอกถึงอาการใบและยอด 
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9) คลาสอาการโรคบรเิวณกิ่งและล าตน้ ขยายมาจากคลาสโรค สามารถอธิบายรายละเอียด
คณุสมบติัดงันี ้

 
ชื่อคณุสมบติั ประเภทคณุสมบติั ค าอธิบาย 

has symptombranch_id Datatype Properties เป็นการระบคุ่าคงที่ชนิด string เพื่อ
บอกถึงรหสัอาการบรเิวณกิ่งและล า
ตน้ 

has symptombrance_detail Datatype Properties เป็นการระบคุ่าคงที่ชนิด string เพื่อ
บอกถึงอาการก่ิงและล าตน้ 

 

10) คลาสอาการโรคบรเิวณช่อผลและดอก ขยายมาจากคลาสโรค สามารถอธิบาย
รายละเอียดคณุสมบติัดงันี ้

 
ชื่อคณุสมบติั ประเภทคณุสมบติั ค าอธิบาย 

has symptombunch_id Datatype Properties เป็นการระบคุ่าคงที่ชนิด string เพื่อ
บอกถึงรหสัอาการบรเิวณช่อผลและ
ดอก 

has symptombunch_detail Datatype Properties เป็นการระบคุ่าคงที่ชนิด string เพื่อ
บอกถึงอาการบรเิวณช่อผลและดอก 

 

11) คลาสอาการโรคบรเิวณผล ขยายมาจากคลาสโรค สามารถอธิบายรายละเอียดคณุสมบติั
ดงันี ้

 
ชื่อคณุสมบติั ประเภทคณุสมบติั ค าอธิบาย 

has symptomfruit_id Datatype Properties เป็นการระบคุ่าคงที่ชนิด string เพื่อ
บอกถึงรหสัอาการบรเิวณผล 

has symptomfruit_detail Datatype Properties เป็นการระบคุ่าคงที่ชนิด string เพื่อ
บอกถึงอาการบรเิวณผล 
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12) คลาสอาการโรคบรเิวณราก ขยายมาจากคลาสโรค สามารถอธิบายรายละเอียด
คณุสมบติัดงันี ้

 
ชื่อคณุสมบติั ประเภทคณุสมบติั ค าอธิบาย 

has symptomroot_id Datatype Properties เป็นการระบคุ่าคงที่ชนิด string เพื่อ
บอกถึงรหสัอาการบรเิวณราก 

has symptomroot_detail Datatype Properties เป็นการระบคุ่าคงที่ชนิด string เพื่อ
บอกถึงอาการบรเิวณราก 

 

13) คลาสอาการโรคบรเิวณการเติบโต ขยายมาจากคลาสโรค สามารถอธิบายรายละเอียด
คณุสมบติัดงันี ้

 
ชื่อคณุสมบติั ประเภทคณุสมบติั ค าอธิบาย 

has symptomgrowth_id Datatype Properties เป็นการระบคุ่าคงที่ชนิด string เพื่อ
บอกถึงรหสัอาการการเติบโต 

has symptomgrowth_detail Datatype Properties เป็นการระบคุ่าคงที่ชนิด string เพื่อ
บอกถึงลกัษณะอาการการเติบโต 

 
14) คลาสชื่อเทคนิคตดัทรงพุ่ม ขยายมาจากคลาสตดัแต่งทรงพุ่ม สามารถอธิบายรายละเอียด

คณุสมบติัดงันี ้
 

ชื่อคณุสมบติั ประเภทคณุสมบติั ค าอธิบาย 
has pruning_techid Datatype Properties เป็นการระบคุ่าคงที่ชนิด string เพื่อ

บอกถึงรหสัชื่อเทคนิคตดัทรงพุ่ม 
has pruning_name Datatype Properties เป็นการระบคุ่าคงที่ชนิด string เพื่อ

บอกถึงชื่อเทคนิคตดัทรงพุ่ม 
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15) คลาสชื่อระยะผลิต ขยายมาจากคลาสระยะการผลิต สามารถอธิบายรายละเอียด
คณุสมบติัดงันี ้

 
ชื่อคณุสมบติั ประเภทคณุสมบติั ค าอธิบาย 

has durationname_id Datatype Properties เป็นการระบคุ่าคงที่ชนิด string เพื่อ
บอกถึงรหสัชื่อเรียกระยะผลิต 

has durationname Datatype Properties เป็นการระบคุ่าคงที่ชนิด string เพื่อ
บอกถึงชื่อเรียกระยะการผลิต  
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