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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคดังนี้  1) เพ่ือศึกษาความตองการสารสนเทศสนับสนุนการ
ทําอาหารสุขภาพของผูประกอบการรานอาหาร 2) เพ่ือวิเคราะหและออกแบบระบบฐานความรูท่ี
สนับสนุนการทําอาหารสุขภาพบนเว็บท่ีรองรับกับอุปกรณมือถือ  และ 3) เพ่ือพัฒนาระบบฐานความรู
ท่ีสนับสนุนการทําอาหารสุขภาพ  กลุมตัวอยางคือผูใชงานระบบซ่ึงประกอบดวยผูประกอบการ
รานอาหารและผูใชงานท่ัวไปท่ีอาศัยอยูในจังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 400 คน   
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ 1) แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง ท่ีใชสําหรับเก็บรวบรวม
ความตองการสารสนเทศของผูประกอบการรานอาหาร 2) แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ ซ่ึงผู
ประเมินคือผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรู และประสบการณในการพัฒนาระบบ 3) แบบสอบถามเพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจของผูใชงานท่ีมีตอระบบฐานความรูเพ่ือสนับสนุนการทําอาหารสุขภาพ   สถิติท่ีใช
งานวิจัยคือ ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัย 1) ความตองการสารสนเทศสนับสนุนการทําอาหารสุขภาพ พบวาผูใชงาน

สวนใหญตองการเว็บไซตท่ีชวยคนหาแหลงวัตถุดิบในพ้ืนท่ีจังหวัดกําแพงเพชรเปนมากท่ีสุด รองลงมา

คือตองการเว็บท่ีสามารถวิเคราะหเมนูอาหารวาเปนอาหารเพ่ือสุขภาพหรือไม และรองลงมาคือ 

ตองการเว็บท่ีรวบรวมเว็บไซตท่ีเปนแหลงความรูเก่ียวกับการทําอาหารสุขภาพ  2) การวิเคราะหและ

ออกแบบระบบฐานความรูท่ีสนับสนุนการทําอาหารสุขภาพบนเว็บท่ีรองรับกับอุปกรณมือถือ  โดยใช

แผนภาพกระแสขอมูลโดยใชรูปแบบมาตรฐานของ  Gane & Sarson และเขียนแผนภาพแสดง

ความสัมพันธระหวางขอมูลโดยใชสัญลักษณแบบ Crow’s Foot  3) การพัฒนาระบบฐานความรูเพ่ือ

สนับสนุนการทําอาหารสุขภาพ ผูวิจัยสรางฐานขอมูลดวย MySQL และใชภาษา PHP, Bootstrap 

Framework และ Google Map API พัฒนาระบบและติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Ubuntu  การ

ทํางานของระบบฐานความรูเพ่ือสนับสนุนการทําอาหารสุขภาพ แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ สวนแรก

คือสําหรับผูใชงานระบบจะสามารถสืบคนขอมูลความรูเก่ียวกับอาหารสุขภาพ,การเลือกสรรวัตถุดิบ,
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การเตรียมวัตถุดิบ,การคนหาแหลงผลิตวัตถุดิบ,การทําอาหารสุขภาพ, การสงเสริมการขายและการ

จัดสง  และการวิเคราะหโซนสีเมนูอาหาร  สวนท่ีสองของระบบสําหรับผูดูแลระบบเทานั้น สามารถ

จัดการเพ่ิมแกไขและลบขอมูลในสวนแรก  นอกจากนี้ผูวิจัยมีการประเมินประสิทธิภาพของระบบและ

ประเมินความพึงพอใจระบบฐานความรูเพ่ือสนับสนุนการทําอาหารสุขภาพ ซ่ึงมีผลการประเมินดังนี้  

1) ผลการประเมินประสิทธิภาพจากผูเชี่ยวชาญ 5 ทานท่ีมีความรูและประสบการณในการพัฒนา

ระบบ พบวา ผลการประเมินประสิทธิภาพโดยรวมของระบบอยูในระดับดี (x� = 4.42, S.D.= 0.52)  

2) ผลการประเมินความพึงพอใจระบบจากผูใชงาน 400 คนท่ีอาศัยอยูในจังหวัดกําแพงเพชร ผลการ

ประเมินพบวา ผูใชงานมีความพึงพอใจระบบโดยรวมอยูในระดับมาก (x� = 4.40, S.D.= 0.57) ดังนั้น

จากผลการประเมินท้ังสองขอแสดงวาระบบฐานความรูเพ่ือสนับสนุนการทําอาหารสุขภาพท่ีพัฒนาข้ึน

มีประสิทธิภาพในระดับดี และสอดคลองกับความตองการของผูใชงาน 

คําสําคัญ 
 ระบบฐานความรู, อาหารสุขภาพ, การทําอาหาร 
  

ABSTRACT 
 This research aimed to 1) study restaurant entrepreneurs’ information needs 
related to health food cooking; 2) analyse and design an online knowledge base system 
compatible with Smartphone devices in order to support health food cooking;                  
3) develop a knowledge base system to support health food cooking. The sample 
group for the study consisted of 400 people, including restaurant entrepreneurs and 
general users in Kamphaeng Phet Province.  
 Research instruments used in the study were: 1) interviews to collect data 
on restaurant entrepreneurs’ information needs; 2) questionnaires on system 
performance, completed by experts in system development; and 3) questionnaires 
on system users’ satisfaction with the database as per the support it provided in 
health food cooking. Statistics were expressed as frequency, percentage, mean, and 
standard deviation.  
 The findings revealed the following: Firstly, regarding information needs in 
support of health food cooking, general users expressed that their highest need for the 
website was searching for cooking materials within the area of Kamphaeng Phet 
Province. The second highest need for the website was analysis health foods. The 
lowest priority need was the collection providing a list of informative websites on 
health foods. The study’s next findings were related to the design and development 
of a knowledge base system compatible with a Smartphone operating system in order 
to support health food cooking. The Gane and Sarson data-flow diagram and                      
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the Crow’s Foot diagram were shown to be applicable toward identifying relations 
between sets of information. The development of a knowledge base system to support 
health food cooking could be conducted using MySQL, PHP language, Bootstrap 
framework, and Google Map API to launch the system on an Ubuntu operating 
platform. The system operation was developed to support its two major user groups. 
The first part of the system supports system users’ search for knowledge on health 
foods, raw material selection and preparation, raw material distribution and delivery, 
health food cooking, and delivery and sales promotion, including a component that 
conducts food menu color scheme analysis. The second part of the system supports 
system administrators’ managing the system and maintaining up-to-date information. 
During system development, the knowledge base was evaluated as follows: 1) Five 

experts reported that the effectiveness of the system was excellent (x�= 4.42, S.D.= 
0.52) and 2) 400 general users in Kamphaeng Phet Province reported on their 

experience, indicating highest overall satisfaction (x�= 4.40, S.D.= 0.57). This shows that 
the knowledge base system for supporting health food cooking developed in this study 
was effective and most importantly, consistent with user needs. 

Keywords 
 Knowledge base system, Health Food, Cooking         
 
ความสําคัญของปญหา 
 ในปจจุบันคนไทยมีวิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากอดีต มีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเรงรีบและไม
ถูกตองตามหลักโภชนาการ นิยมบริโภคอาหารสําเร็จรูปท่ีมีพลังงาน ไขมัน โซเดียม และน้ําตาลสูง 
รวมท้ังบริโภคผักผลไมในปริมาณท่ีนอยเกินไป พฤติกรรมดังกลาวนี้ลวนสงกระทบตอสุขภาพในระยะ
ยาว สังเกตไดจากสถิติป 2552 พบวา คนไทยปวยและเสียชีวิตจากโรคไมติดตอเรื้อรัง ไดแก เบาหวาน 
หลอดเลือดสมองและหัวใจ ถุงลมโปงพอง มะเร็ง ความดันโลหิตสูงและโรคอวนลงพุง ในปริมาณสูงถึง       
รอยละ 73 สาเหตุหรือปจจัยเสี่ยงของโรคดังกลาวมักเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงของผูปวยเองเชน การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล  การสูบบุหรี่ การขาดการออกกําลังกาย การรับประทานอาหารหวานมันเค็มจัด 
ภาวการณเครียด เปนตน ซ่ึงหากเราสามารถลด หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงเหลานี้ได ก็จะเปน
การลดโอกาสเสี่ยงในการเปนโรคไมติดตอเรื้อรังไดมากถึง 80% (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ, 2561) 
 ผักและผลไมเปนอาหารท่ีมีความสําคัญตอสุขภาพ มีคุณคาทางโภชนาการ ชวยรักษาสมดุล
ของรางกาย และชวยปองกันโรคไมติดตอเรื้อรังตางๆ ซ่ึงองคการอนามัยโลกแนะนําใหบริโภคผักผลไม
อยางนอยวันละ 400-600 กรัม (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2559) แตปจจุบัน
เหตุผลหนึ่งท่ีทําใหประชาชนบริโภคผักผลไมนอยลง เพราะประชาชนหันมานิยมบริโภคอาหารนอก
บานมากกวาการปรุงประกอบอาหารเองในครัวเรือน เนนสะดวก ประหยัดเวลาและอาจมีคาใชจาย
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นอยกวา จึงทําใหปริมาณการบริโภคอาหารท่ีมีผักผลไมเปนสวนประกอบ นอยลง และอีกเหตุผลก็คือ
ความไมปลอดภัยของผักผลไมท่ีอาจมีสารพิษปนเปอน  
 แผนอาหารเพ่ือสุขภาวะ สํานักสรางเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ(สํานัก 5) ซ่ึงเปนหนวยงาน
ภายในสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม สุขภาพ (สสส.) ไดมีนโยบายท่ีจะสนับสนุนใหเกิด
การพัฒนาแหลงใหบริการอาหารเพ่ือสุขภาพเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือสงเสริมและเพ่ิมโอกาสใหประชาชนทุก
กลุมวัย สามารถเขาถึงอาหารท่ีมีความปลอดภัยและมีคุณคาทางโภชนาการไดอยางสะดวกในราคาท่ี
เหมาะสม รวมท้ังไดบริโภคผักผลไมในปริมาณท่ีเพียงพอ ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงไดสนใจรวมเปนภาคี
เครือขายกับสํานัก 5 จัดทําโครงการ พัฒนาโรงอาหารเพ่ือสุขภาพในมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรข้ึน เพ่ือเปนตนแบบแหลงใหบริการอาหารเพ่ือสุขภาพใน
มหาวิทยาลัยและเพ่ือรณรงคใหผูบริโภคหันมาใสใจรับประทานอาหารสุขภาพมากข้ึน จากโครงการ
ดังกลาวทําใหผูวิจัยไดกระบวนทัศนท่ีเปนแนวทางในการพัฒนาโรงอาหารเพ่ือสุขภาพในมหาวิทยาลัย 
และคนพบปจจัยท่ีเปนอุปสรรคในการทําอาหารเพ่ือสุขภาพของผูประกอบรานอาหาร คือ ผูทําอาหาร
บางคนเกิดความสับสนในการจําแนกเมนูอาหารวาอาหารเมนูใดเปนอาหารสุขภาพ เนื่องจากวัตถุดิบ
ในการทําอาหารเปนอาหารหลายกลุมโซนสีปนกัน และผูทําอาหารไมทราบแหลงผลิตวัตถุดิบท่ีใชใน
การทําอาหารสุขภาพในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีอาศัยอยู และขาดชองทางในการติดตอสั่งซ้ือ จากปญหา
อุปสรรคดังกลาว ทําใหผูวิจัยตองการพัฒนาเครื่องมือคือระบบฐานความรูบนเว็บเพ่ือสนับสนุนการ
ทําอาหารสุขภาพข้ึน เพ่ือชวยใหความรูและสงเสริมการทําอาหารสุขภาพกับผูประกอบการรานอาหาร
หรือผูสนใจท่ัวไปใหสามารถนําความรูไปใชในการตัดสินใจและชวยแกปญหาได ซ่ึงมีลักษณะ
เชนเดียวกับระบบฐานความรูสําหรับจัดการงานกอสราง ท่ีเปนผูชวยในการตัดสินใจใหวิศวกรท่ียังขาด
ประสบการณและไมเชี่ยวชาญในการแกปญหาในการกอสรางสามารถทํางานไดอยางถูกตองและ
สะดวกสบายยิ่งข้ึน คนหาความรูผานระบบคอมพิวเตอรไดอยางรวดเร็ว (ชิชญาสุ  บุญมี. 2548) 
 ระบบฐานความรูเพ่ือสนับสนุนการทําอาหารสุขภาพท่ีพัฒนาประกอบดวยสองสวนดังนี้
สวนแรกเปนการนําเสนอความรูเก่ียวกับวิธีการเลือกวัตถุดิบ การปรุงอาหาร วิธีทําเมนูอาหารสุขภาพ 
รวมถึงมีระบบชวยวิเคราะหเมนูอาหารวาเปนกลุมอาหารโซนสีใด และหากตองการรับประทานเมนู
ดังกลาวควรปรับเปลี่ยนวิธีการปรุงหรือ วัตถุดิบอยางไร ซ่ึงจะทําใหผูทําอาหารไมสบัสนในการจาํแนก
เมนูอาหารตามโซนสีและสามารถสรางสรรคเมนูอาหารสุขภาพไดหลากหลายข้ึน สวนท่ีสองเปนระบบ
สืบคนแหลงผลิตวัตถุดิบ เชน แหลงผักอินทรีย แหลงผลไมปลอดสาร ในรูปแบบพิกัดบนแผนท่ีซ่ึงจะ
ทําใหสามารถเดินทางไปยังแหลงผลิตไดถูกตองและเพ่ิมชองทางสําหรับติดตอเจาของแหลงผลิตผาน
อุปกรณสื่อสารหรือผานโซเซียลเน็ตเวิรกไดทันที ผูวิจัยคาดหวังวาระบบฐานความรูบนเว็บเพ่ือ
สนับสนุนการทําอาหารสุขภาพนี้จะเปนเครื่องมือท่ีสงเสริมและสนับสนุนใหผูประกอบรานอาหาร 
ประชาชนผูท่ีสนใจทําอาหารสุขภาพ หันมาสนใจการทําอาหารสุขภาพและดูแลสุขภาพตนเอง ตาม
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 

1. ความตองการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการทําอาหารสุขภาพของผูประกอบการ

รานอาหารเปนอยางไร 
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2. ระบบฐานความรูเพ่ือสนับสนุนการทําอาหารสุขภาพ มีลักษณะอยางไร 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความตองการสารสนเทศสนับสนุนการทําอาหารสุขภาพของผูประกอบการ

รานอาหาร  

2. เพ่ือวิเคราะหและออกแบบระบบฐานความรูท่ีสนับสนุนการทําอาหารสุขภาพ บนเว็บ

ท่ีรองรับกับอุปกรณมือถือ  

3. เพ่ือพัฒนาระบบฐานความรูเพ่ือสนับสนุนการทําอาหารสุขภาพ 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพัฒนา  ประกอบดวยการดําเนินงานดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร คือ ผูใชงานระบบซ่ึงประกอบดวยผูประกอบการรานอาหารและผูใชงาน

ท่ัวไปท่ีอาศัยอยูใน 11 อําเภอในจังหวัดกําแพงเพชร 

กลุมตัวอยาง คือผูใชงานท่ีเปนผูประกอบการรานอาหารบางสวนและเปนผูใชงาน

ท่ัวไปท่ีอาศัยอยูในจังหวัดกําแพงเพชร การสุมตัวอยางอาศัยความสะดวก (Convenient Sampling) 

เนื่องจากไมทราบจํานวนของกลุมตัวอยางแนชัด ดังนั้นผูวิจัยจึงใชการหาขนาดกลุมตัวอยางจากการ

คํานวณดวยสูตร Cochran (1953) ท่ีมีระดับคาความเชื่อม่ัน 95% โดยยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อน

ไมเกิน 0.05 

  สูตร     n =  𝑃𝑃(1−𝑃𝑃)(𝑍𝑍)2

𝑒𝑒2
  

เม่ือ  n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 P แทน คาเปอรเซ็นตท่ีตองการจะสุมจากประชากรท้ังหมด (ถาไมทราบใหกําหนด P=0.5) 
 Z แทน ระดับความเชื่อม่ันท่ีผูวิจัยกําหนดไว ซ่ึงในงานวิจัยฉบับนี้กําหนดไวทีระดับความ
เชื่อม่ัน 95% , Z มีคาเทากับ 1.96 
 e แทน  คาเปอรเซ็นตของความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยาง (e=0.05) 

  โดยคา P ตองกําหนดไมตํ่ากวา 50% ของขนาดกลุมตัวอยางจึงจะอยูในระดับท่ีเชื่อถือได 
(ธานินทร  ศิลปะจารุ, 2551) 

  จากการแทนคา 𝑛𝑛 = (0.5)(1−0.5)(1.96)2

0.052
       = 384.16  ≅  384    

 

กลุมตัวอยางผู ใชงานท่ีคํานวณไดเทากับ 384 คน แตเ พ่ือความสะดวกในการ

ประเมินผล และการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงใชขนาดกลุมตัวอยางท้ังหมด 400 คน ซ่ึงถือไดวาผาน

เกณฑตามท่ี เง่ือนไขกําหนดคือไมนอยกวา 384 คน 
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2. เครื่องมือท่ีใชการวิจัย 

2.1 แบบสอบถาม  ผูวิจัยไดแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน พิจารณาตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงของเนื้อหาในแบบสอบถาม กอนนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลจริง แบบสอบถามท่ีใชใน

การวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 3 ฉบับ  ดังนี้ 

2.1.1 แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง  เพ่ือใชสัมภาษณความตองการ

สารสนเทศของผูประกอบการรานอาหาร 

2.1.2 แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผูประเมินคือผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรู 

และประสบการณในการพัฒนาระบบ 

2.1.3 แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบฐานความรู

เพ่ือสนับสนุนการทําอาหารสุขภาพ 

2.2 ระบบฐานความรูเพ่ือสนับสนุนการทําอาหารสุขภาพ ท่ีพัฒนาในรูปแบบเว็บไซตท่ี

รองรับกับอุปกรณมือถือ  พัฒนาโดยใชภาษา PHP เชื่อมตอกับฐานขอมูล MySQL รวมกับเทคโนโลยี 

Google Map API โดยใชงานระบบบนระบบปฏิบัติการ Ubuntu 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.1 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลความตองการสารสนเทศในการทําอาหารสุขภาพ

จากผูประกอบการรานอาหารในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร โดยใชวิธีการสัมภาษณ 

3.2 ดําเนินการเก็บรวบรวมแหลงผลิตวัตถุดิบในเขตจังหวัดกําแพงเพชร โดยใชวิธี          

ลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บพิกัดดวย GPS ของแหลงผลิต  

3.3 ดําเนินการเก็บรวบรวมเว็บไซตท่ีใหความรูเก่ียวของกับอาหารสุขภาพ 

3.4 ดําเนินการวิเคราะหและสรางกฎสําหรับวิเคราะหเมนูอาหารสุขภาพ รวมกับผูรวม

วิจัยซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพ 

3.5 หลังจากพัฒนาระบบเรียบรอยแลว ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลผลการประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบ จากกลุมผูเชี่ยวชาญซ่ึงหมายถึงอาจารย นักวิชาการท่ีมีความรู ความสามารถ     

และประสบการณในการพัฒนาระบบ จํานวน 5 คน  โดยใชแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

3.6 ประชาสัมพันธและเผยแพรการใชงานระบบฐานความรูบนเว็บเพ่ือสนับสนุนการ

ทําอาหารสุขภาพใหกับผูใชงานซ่ึงอยูในจังหวัดกําแพงเพชร  และดําเนินการเก็บรวบรวมความพึง

พอใจของผูใชงานท่ีมีตอระบบฐานความรูเพ่ือสนับสนุนการทําอาหารสุขภาพ 

ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาความตองการสารสนเทศจากผูใชงาน 

    การศึกษาความตองการสารสนเทศจากผูใชงาน เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม

ตัวอยางแบบเจาะจงโดยการสัมภาษณเชิงลึก ผูประกอบการรานอาหารในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
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กําแพงเพชร เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง ผลท่ีไดพบวา ผูใชงานสวนใหญ

ตองการเว็บไซตท่ีชวยคนหาแหลงวัตถุดิบในพ้ืนท่ีจังหวัดกําแพงเพชรเปนอันดับแรก รองลงมาคือ

ตองการเว็บท่ีสามารถวิเคราะหเมนูอาหารวาเปนอาหารเพ่ือสุขภาพหรือไม และรองลงมาคือ ตองการ

เว็บท่ีรวบรวมเว็บไซตท่ีเปนแหลงความรูเก่ียวกับการทําอาหารสุขภาพ 
 

2. ผลการวิเคราะหและออกแบบระบบฐานความรูท่ีสนับสนุนการทําอาหารสุขภาพ 
การวิเคราะหและออกแบบระบบ ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลความตองการ

สารสนเทศจากผูใชงานคือ ผูประกอบการรานอาหารในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร และจา

การเก็บรวบรวมแหลงผลิตวัตถุดิบในเขตจังหวัดกําแพงเพชร เอกสารและเว็บไซตตางๆท่ีเปนแหลง

ความรูเก่ียวกับอาหารสุขภาพ  เพ่ือนํามาวิเคราะหและออกแบบฐานขอมูลในรูปแบบฐานขอมูล          

เชิงสัมพันธ โดยเลือกเขียนแผนภาพบริบทของระบบและแผนภาพกระแสขอมูลโดยใชรูปแบบ

มาตรฐานของ  Gane & Sarson และเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางขอมูลโดยใช

สัญลักษณแบบ Crow’s Foot (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ, 2555)  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

2.1 แผนภาพบริบทของระบบ (Context Diagram) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แผนภาพบริบทของระบบ 
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2.2 แผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram : DFD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ภาพท่ี 2 แสดงแผนภาพกระแสขอมูล (P1-P4) 
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ภาพท่ี 3 แสดงแผนภาพกระแสขอมูล (P5-P8) 
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2.3 แผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางขอมูล (E-R Diagram) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 4 แสดงแผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางขอมูล  
 

3. ผลการพัฒนาระบบฐานความรูบนเว็บท่ีสนับสนุนการทําอาหารสุขภาพ 
การออกแบบหนาเว็บเพจในการแสดงผล เนนการใชรูปแบบและสีสันท่ีอานงายและมี 

สารสนเทศท่ีนาสนใจ และรองรับการใชงานบนอุปกรณสื่อสาร ระบบมีหนาเว็บเพจของกลุมผูใชงาน 
3 กลุม ประกอบดวย  ผูดูแลระบบ, ผูประกอบการรานอาหารและ ผูใชงานท่ัวไป  โดยผูใชงานแตละ
กลุมจะสามารถทํางานกับระบบไดแตกตางกันข้ึนอยูกับสิทธิ์ท่ีไดรับ ดังนี้ 
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3.1 กลุมผูดูแลระบบ สามารถจัดการขอมูลฐานความรูท้ังหมดในระบบ ดังเมนู 
ดานซายในภาพท่ี 6  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5 แสดงหนาโฮมเพจหลักของระบบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 6 แสดงตัวอยางหนาเพจสําหรับจัดการขอมูลบนฐานความรู 

3.2 กลุมผูประกอบการรานคา สามารถเขาไปจัดการเพ่ิมขอมูลเมนูเลือกสรรวัตถุดิบ 

เมนูจัดเตรียมวัตถุดิบ เมนูการทําอาหารสุขภาพ และเมนูสงเสริมการขายและการใหบริการ 
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นอกจากนี้สามารถเขาไปสืบคนขอมูลท่ีแหลงผลิตวัตถุดิบท่ีเมนูคนหาแหลงผลิต ดังภาพท่ี 8 และ

สามารถเขาไปวิเคราะหโซนสีอาหาร ท่ีเมนูวิเคราะหโซนสีเมนูอาหาร ดังภาพท่ี 9-10 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7 แสดงเมนูการทํางของระบบฐานความรู 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 แสดงตัวอยางหนาเพจสืบคนแหลงผลิตวัตถุดิบ 

3.3 กลุมผู ใชงานท่ัวไป  สามารถสืบคนขอมูลจากเมนูการเลือกสรรวัตถุดิบ                    

การจัดเตรียมวัตถุดิบ คนหาแหลงผลิต การทําอาหารสุขภาพ และเมนูสงเสริมการขายและการ
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ใหบริการ นอกจากนี้ยังสามารถเขาไปวิเคราะหโซนสีอาหารท่ีเมนูวิเคราะหโซนสีเมนูอาหารไดอีกดวย

ดังภาพท่ี 9-10 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 ภาพท่ี 9 แสดงตัวอยางหนาเพจวิเคราะหโซนสีเมนูอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 10 แสดงตัวอยางหนาเพจวิเคราะหโซนสีเมนูอาหาร 
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4. ผลการประเมินระบบฐานความรูเพ่ือสนับสนุนการทําอาหารสุขภาพ 
 4.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานความรู เ พ่ือสนับสนุนการ
ทําอาหารสุขภาพ  ผูวิจัยไดคัดเลือกผูเชี่ยวชาญประเมินระบบแบบเจาะจงจํานวน 5 ทาน ซ่ึง
ประกอบดวย อาจารยท่ีมีความเชี่ยวชาญเก่ียวกับอาหาร 1 ทาน อาจารยผูสอนเก่ียวกับการพัฒนา
ระบบ 2 ทาน และอาจารยท่ีมีประสบการณหรือผลงานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาระบบจํานวน 2 ทาน  
ผลการประเมินระบบพบวา 1) ดานเนื้อหา มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.48 แสดงวาระบบมีประสิทธิภาพใน
ระดับดี 2) ดานการออกแบบ มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.56 แสดงวาระบบมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก 3) 
ดานประสิทธิภาพของระบบ มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.40 แสดงระบบมีประสิทธิภาพอยูในระดับดี และ          
4) ดานประโยชนในการนําไปใชงาน มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.25 แสดงวาระบบมีประสิทธิภาพอยูในระดับ
ดี โดยสรุปคาคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 4.42 แสดงวาระบบท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพอยูในระดับดี              
ดังแสดงในตาราง 1 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบในแตละดาน                   
รายการประเมิน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับประสิทธิภาพ 

1. ดานเนื้อหา 4.48 0.56 ด ี
2. ดานการออกแบบ 4.56 0.51 ดีมาก 
3. ดานประสิทธิภาพของระบบ 4.40 0.53 ด ี
4. ดานประโยชนในการนําไปใชงาน 4.25 0.47 ด ี

เฉลี่ยรวม 4.42 0.52 ด ี

 4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานท่ีมีตอระบบ 
การประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบฐานความรูเพ่ือสนับสนุนการ 

ทําอาหารสุขภาพ ผูวิจัยไดสุมตัวอยางผูใชงานจาก 11 อําเภอในจังหวัดกําแพงเพชร ซ่ึงประกอบดวย
ผูใชงาน 2 ประเภท ไดแก ผูประกอบการรานอาหาร และผูใชงานท่ัวไป โดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง 
จําแนกตามอําเภอ  รวมท้ังหมด 400 คน ดังรายละเอียดในตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนและคารอยละของผูใชงานท่ีตอบแบบสอบถามจําแนกตามอําเภอ     

อําเภอ 
จํานวนผูใชงาน 

รอยละ ผูประกอบการ
รานอาหาร 

ผูใชท่ัวไป รวม 

- อําเภอเมืองกําแพงเพชร 50 50 100 25 
- อําเภอไทรงาม 15 15 30 7.5 
- อําเภอคลองลาน 15 15 30 7.5 
- อําเภอขาณุวรลักษบุรี 15 15 30 7.5 
- อําเภอคลองขลุง 15 15 30 7.5 
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ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนและคารอยละของผูใชงานท่ีตอบแบบสอบถามจําแนกตามอําเภอ  (ตอ)  
 

 
อําเภอ 

จํานวนผูใชงาน 

รอยละ ผูประกอบการ
รานอาหาร 

ผูใชท่ัวไป รวม 

- อําเภอพรานกระตาย 15 15 30 7.5 
- อําเภอลานกระบือ 15 15 30 7.5 
- อําเภอทรายทองวัฒนา 15 15 30 7.5 
- อําเภอปางศิลาทอง 15 15 30 7.5 
- อําเภอบึงสามัคคี 15 15 30 7.5 
- อําเภอโกสัมพีนคร 15 15 30 7.5 

รวม 200 200 400 100 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบ จํานวน 400 คน พบวา 1) ดาน
เนื้อหา ผูใชงานมีความพึงพอใจระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม 4.28 ดังรายละเอียดในตารางท่ี 3                    
2) ดานการออกแบบ ผูใชงานมีความพึงพอใจระดับมาก  มีคาเฉลี่ยรวม  4.39 ดังรายละเอียดใน
ตารางท่ี 4 3) ดานการใชงาน  ผูใชงานมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยรวม 4,51 ดัง
รายละเอียดในตารางท่ี 5 4) ดานประโยชนท่ีไดรับจากการใชงาน ผูใชมีความพึงพอใจระดับมาก มี
คาเฉลี่ยรวม 4.41 ดังรายละเอียดในตารางท่ี 6  

ตารางท่ี 3 แสดงผลความพึงพอใจระบบในดานเนื้อหา 

รายการประเมิน 𝑿𝑿� S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ดานเนื้อหา 
1.1 ขอมูลในระบบมีความถูกตอง สมบูรณ 4.33 0.55 มาก 
1.2 ใชภาษาในการแสดงในสวนตางๆ ไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม 
4.20 0.50 มาก 

1.3 รูปภาพประกอบสอดคลองกับเนื้อหา 4.38 0.63 มาก 
1.4 ขอมูลครอบคลุมตามความตองการของผูใช 4.21 0.64 มาก 

เฉล่ียรวม 4.28 
 

0.58 มาก 
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ตารางท่ี 4 แสดงผลความพึงพอใจระบบในดานการออกแบบ 

รายการประเมิน 𝑿𝑿� S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

2. ดานการออกแบบ 
2.1 ความสวยงามของเว็บไซต 4.29 0.46 มาก 
2.2 จัดรูปแบบ องคประกอบครบถวน 4.29 0.61 มาก 
2.3 สีสันท่ีใชมีความสวยงาม 4.54 0.58 มากท่ีสุด 
2.4 แบบอักษรท่ีใชอานงายและเหมาะสม 4.42 0.57 มาก 

เฉล่ียรวม 4.39 0.56 มาก 
 
ตารางท่ี 5 แสดงผลความพึงพอใจระบบดานการใชงาน 

รายการประเมิน 𝑿𝑿� S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

3. ดานการใชงาน 
3.1 ความรวดเร็วในการแสดงผล 4.54 0.50 มากท่ีสุด 
3.2 มีการนําเทคโนโลยีมาใชไดอยางเหมาะสม 4.54 0.58 มากท่ีสุด 
3.3 มีระบบการคนหาขอมูลท่ีใชงานงาย 4.41 0.49 มาก 
3.4 ระบบสามารถรายงานขอมูลไดครบถวน 4.58 0.49 มากท่ีสุด 
3.5 ระบบมีความงายตอการใชงาน 4.50 0.58 มาก 

เฉล่ียรวม 4.51 0.53 มากท่ีสุด 

ตารางท่ี 6 แสดงผลความพึงพอใจระบบในดานประโยชนท่ีไดรับจากการใชงาน 

รายการประเมิน 𝑿𝑿� S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

4. ดานประโยชนท่ีไดรับจากการใชงาน 
4.1 ขอมูลมีประโยชนสามารถนําไปใชได 4.29 0.61 มาก 
4.2 ประหยัดเวลาในการจัดทําเอกสาร 4.41 0.70 มาก 
4.3 เปนสื่อกลางระหวางผูใชงานกับผูประกอบการ 4.54 0.50 มากท่ีสุด 

เฉล่ียรวม 4.41 0.60 มาก 

จากผลการประเมินความพึงพอใจระบบในแตละดาน สามารถนํามาสรุปความ          
พึงพอใจระบบโดยภาพรวม ไดคาฉลี่ยเทากับ 4.40 ดังรายละเอียดในตารางท่ี 7 ซ่ึงแสดงวาผูใชมี
ความพึงพอใจในระดับมาก และเม่ือพิจารณาในรายขอทุกๆดานจะพบวา ผูใชงานสวนใหญมีความ          
พึงพอใจระบบท่ีสามารถรายงานขอมูลไดครบถวน (x� = 4.58, S.D.= 0.49) รองลงมาคือ ระบบมีการ
นําเทคโนโลยีมาใชไดอยางเหมาะสม (x� = 4.54, S.D.= 0.49), ระบบมีความรวดเร็วในการแสดงผล  
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(x� = 4.54, S.D.= 0.50), ระบบเปนสื่อกลางระหวางผูใชงานกับผูประกอบการ (x� = 4.54, S.D.= 

0.50)  และรองลงมาคือ ระบบมีความงายตอการใชงาน (x� = 4.50, S.D.= 0.58)  ตามลําดับ 

ตารางท่ี 7 แสดงผลความพึงพอใจระบบในแตละดาน 

รายการประเมิน 𝑿𝑿� S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ดานเนื้อหา 4.28 
 

0.58 มาก 
2. ดานการออกแบบ 4.39 0.56 มาก 
3. ดานการใชงาน 4.51 0.53 มากท่ีสุด 
4. ดานประโยชนท่ีไดรับจากการใชงาน 4.41 0.60 มาก 

เฉล่ียรวม 4.40 0.57 มาก 

อภิปรายผล 
ระบบฐานความรูเพ่ือสนับสนุนการทําอาหารสุขภาพเปนงานวิจัยเชิงพัฒนาท่ีตองการ

สนับสนุนใหประชาชนหันมาสนใจรับประทานอาหารสุขภาพ ซ่ึงมีประโยชนตามหลักโภชนาการ  
ดังนั้นกอนการพัฒนาจึงมีการศึกษาความตองการสารสนเทศของผูใชงานท่ีเปนกลุมตัวอยาง คือผู
ประกอบรานอาหาร วามีความตองการสารสนเทศในลักษณะใดมาสนับสนุนการทําอาหารสุขภาพ ผล
พบวาอันดับแรกตองการใหระบบสามารถคนหาแหลงวัตถุดิบในทองถ่ินท่ีเอ้ือตอการทําอาหารสุขภาพ 
ซ่ึงวิธีการดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัย นิศานาถ  เตชะเพชรไพบูลย, กัลยณัฎฐ กุหลาบเพ็ชรทอง, 
และกิตติคุณ มีทองจันทร (2557) ท่ีมีการพัฒนาเครื่องมือในการสอบถามขอมูลจากแหลงผลิตเพ่ือ
นํามาสรางองคความรูดานโภชนาการของอาหาร ทําใหสืบคนไดงายในระบบสารสนเทศภูมิปญญา
ทองถ่ินดานโภชนาการ  นอกจากนี้ระบบฐานความรูเพ่ือสนับสนุนการทําอาหารมีเปาหมายตองการ
แกไขปญหาผูทําอาหารเกิดความสับสนในการจําแนกเมนูอาหารวาอาหารเมนูใดเปนอาหารสุขภาพ 
เนื่องจากวัตถุดิบในการทําอาหารเปนอาหารหลายกลุมโซนสีปนกัน  จึงมีการสรางเครื่องมือวิเคราะห
โซนสีเมนูอาหาร บรรจุไวในระบบ  เพ่ือใหผูใชงานท่ีใสใจในการดูแลสุขภาพสามารถเขาไปวิเคราะห
โซนสีของเมนูท่ีเลือกไดตลอดเวลา ระบบจะชวยวิเคราะหโซนสีเมนูอาหาร อีกท้ังแจงใหทราบถึง
วิธีการปรับเปลี่ยนเมนูดังกลาวใหเปนอาหารโซนสีเขียวหรืออาหารสุขภาพอีกดวย ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของ  รุจิจันทร วิชิวานิเวศน (2554) ท่ีพัฒนาระบบฐานความรูดานการรักษาโรคดวยสมุนไพร  
เพ่ือเปนแหลงขอมูลเก่ียวกับการวิเคราะหสุขภาพตนเอง ดวยหลักทฤษฎีทางการแพทยแผนไทย โดย
เปาหมายตองการใหผูใชงานมีความใสใจในการดูแลสุขภาพตนเองดวยสมุนไพรไทย  

 
ขอเสนอแนะ 
 ผูวิจัยขอใหแนวคิดสําหรับผูท่ีตองการศึกษาวิจัยใเรื่องเก่ียวกับอาหารสุขภาพ ไวดังนี้ 
 1.ควรวิจัยเพ่ือหาวิธีการสงเสริมใหประชาชนทุกชวงวัยหันมาสนใจรับประทานอาหาร
สุขภาพตามหลักโภชนาการ 
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ปท่ี  ฉบับท่ี  เดือน ป 
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 2. ควรจดโดเมนเนมใหผูใชเรียกใชเว็บไซตนี้ไดงายยิ่งข้ึน และควรปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของเครื่องแมขาย (Server) ใหเรียกใชงานเว็บไซตไดสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 
 3. ควรมีการพัฒนาเพ่ิมชองทางการเขาถึงฐานความรูใหสะดวกข้ึนและเขาถึงกลุมผูใชงาน
ไดมากข้ึน  โดยพัฒนาเพ่ิมเติมเปนรูปแบบ  Mobile Application 
 4. พัฒนาขยายฐานขอมูลแหลงผลิตใหครอบคลุมพ้ืนท่ีมากยิ่งข้ึน 
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