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ขั้นตอนการวิจัยด้วย TRENDS Model 
ขั้นตอน    กระบวนการ    ผลท่ีได้รับ 
ขั้นตอนท่ี 1  
(T-Transmitting of  
International Knowledge)    
ศึกษาความเป็นไปได้จาก 
ความรู้สากลในการพัฒนา 
ระบบ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ขั้นตอนท่ี 2  
(R-Research/Recovery  
     of Data) 
การรวบรวมข้อมูลใน 
การวิเคราะห์ และ  
ออกแบบระบบเพื่อท าการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาคน้คว้าความเปน็ไปไดใ้น
การพัฒนารูปแบบการประเมนิการ
ใช้สารสนเทศจากแฟ้มร่องรอย
ผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตด้วย
ความรู้สากล 

กรอบแนวความคิดและแบบโครง
ร่างงานวิจัย 

ศึกษาคน้คว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การท าวิจัยรวบรวมแนวความคิด
นโยบาย และเลือกการจัดการ
เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ส าหรับการ
ประยุกต์ใช้งานการประเมินการใช้
สารสนเทศจากแฟ้มร่องรอยระดบั
มหาวิทยาลัย 

ข้อมูลองคค์วามรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยรวมไปถึงกรอบ
แนวความคิดนโยบายการจัดเก็บ
ข้อมูลแฟ้มร่องรอย และเทคโนโลยี
ซอฟต์แวร์ที่มีความเหมาะสมในแง่
ของการใช้งาน และร่าง SIKET 
MODEL  

ส ร้ า ง เ ค รื่ อ ง มื อ จ า ก ข้ อ ส รุ ป
การศึกษาค้นคว้างานวิจัย  โดย
ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาอีก 3 ท่าน
เพื่อก าหนดแนวทางการวิจัย และ
สร้างเครื่องมือส าหรับงานวิจัย 

ข้อสรุปส าหรับงานวิจัยเบื้องตน้ 
และ ร่างเครื่องมือวิจัย 

ขั้นตอนที ่2 (ต่อ) 
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ขั้นตอน    กระบวนการ    ผลท่ีได้รับ 
 
 

ขั้นตอนท่ี 2 (ต่อ) 
(R-Research/Recovery  
of Data) 
การรวบรวมข้อมูลใน  
การวิเคราะห์ และ  
ออกแบบระบบเพื่อท าการวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบความถูกต้อง ความตรง
ของเนื้อหา ของเครื่องมือด้วย
เทคนิค IOC จากผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน 
ทดสอบความเชื่อมั่นและ ปรับปรุง
แก้ไข 

เครื่องมือการวิจัย 

สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างใน
ลักษณะสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
ผู้เชี่ยวชาญด้าน 
ผู้บริหารสารสนเทศและผู้ดูแล
ระบบของมหาวิทยาลัยละ 2 ท่าน
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
กรุงเทพมหานคร 

ข้ อมู ลกา ร สัมภาษณ์ผู้ บ ริ ห า ร
สารสนเทศและผู้ดูแลระบบ 

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนารูปแบบ 
การประเมินการใช้สารสนเทศตาม
ทั ศนคติ ข อ ง ผู้ เ ช่ี ย วช าญด้ า น
ผู้บริหารสารสนเทศและผู้ดูแล
ระบบ 
 

วัตถุประสงค์ ที่ 1 
ร่างรูปแบบการประเมินการใช้
สารสนเทศจากแฟ้มร่องรอยผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต   

วิเคราะห์และออกแบบระบบเพื่อ
พัฒนาต้นแบบซอฟต์แวรโ์ดยมี
ขั้นตอนดังนี ้
1) ก าหนดความต้องการ  
2) การจัดการเทคโนโลยีส าหรบั
การออกแบบซอฟต์แวร์ต้นแบบ 
3) น าต้นแบบไปทดสอบ 
4) การปรับแต่งตน้แบบ 

วัตถุประสงคท์ี่ 2 
ต้นแบบซอฟต์แวร์  รูปแบบการ
ประเมินการใช้สารสนเทศจากแฟ้ม
ร่องรอยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ขั้นตอนที ่3 
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ขั้นตอน    กระบวนการ    ผลท่ีได้รับ 
ขั้นตอนท่ี 3 
(E-Experiment in Local   
    Situation)  
การทดลองใช้งาน และ     
ตรวจสอบ 
 
 

ขัน้ตอนที่ 4  
(N-Newly appropriate  
Knowledge)  
สรุปความรู้และเผยแพร่ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ขั้นตอนท่ี 5  
(D-Distribution of  
Knowledge  to Development) 
การน าไปใช้งาน 
ภายใน องค์กร ตนเอง  
 
 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

ขั้นตอนท่ี 6  
(S-Service to Locality) 
การน าไปใช้งาน และ 
เผยแพร่ความรู้สู่ท้องถิ่น 
 
 
  
 

สรปุจาก 3 ขั้นตอนแรกให้
เหมาะสมส าหรับเผยแพร่ความรู้
ใหม ่

รูปแบบการประเมินการใช้
สารสนเทศจากแฟ้มร่องรอยผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ
ซอฟต์แวรต์้นแบบ 

น าซอฟต์แวร์มาใช้งานภายใน 
มหาวิทยาลัย โดยมีการใช้งานกับ
ข้อมูล และ สภาพแวดล้อมจริง เพื่อ
เป็นการทดลองใช้งานก่อนที่จะน า
ความรู้เผยแพร่ออกสู่สังคมท้องถิ่น
ต่อไปในอนาคต 

บุคคลากรภายในหน่วยงานได้รับ
ความรู้ใหม่จากงานวิจัย รวมไปถึง 
ได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ผ่านการ
วิเคราะห์ จากซอฟต์แวร์ระบบ  
เพื่อน าไปใช้งานให้เกิดประโยชน์
ต่อองค์กรต่อไปในอนาคต 

น าง าน วิจั ย  และ  ซอฟต์แวร์ ที่
พั ฒน าขึ้ น  เ ผ ยแพร่  ผ่ า นท า ง
เ ว็บ ไซต์  ให้ กั บมห า วิทย าลั ย 
หน่วยงาน หรือ องค์กรที่ให้ ความ
สนใจ  ได้ศึกษาหาความรู้ ผ่ าน
ระบบอินเทอร์เน็ต ซ่ึงถือเป็นการ
ขยายองค์ความรู้เข้าสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง 

ความรู้ เกิดการขยายตัวเข้าสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบเว็บไซต์ 
รวมไปถึง ต้นแบบซอฟต์แวร์การ
ประเมินการใช้สารสนเทศจากแฟ้ม
ร่องรอยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เพื่ อน าไปใ ช้ ในก ารตัด สินใจ 
ส าหรับผู้บริหารในระดับต่างๆ 
ตามความเหมาะสม 

1 .ทดสอบ ก า ร ใ ช้ ซ อฟต์ แ ว ร์
ประเมินการใช้สารสนเทศจากแฟ้ม
ร่องรอยจากกลุ่มตัวอย่างที่มีการใช้
อินเทอร์เน็ต 
2.แบบสอบถามผู้ใช้ซอฟต์แวร์ 
 

1.รายงานผลการประเมินการใช้
สารสนเทศจากแฟ้มร่องรอยในการ
ทดลองใช้ซอฟต์แวร ์
2.ผลการทดสอบของผูใ้ช้
ซอฟต์แวรจ์ากแบบสอบถาม 
วัตถุประสงคท์ี่ 3 
 

 
 
 

ภาพที่  3.1 ขั้นตอนการวิจัยด้วย TRENDS Model 
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  ก�����	
 1 � ���	
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���'�(��&)ก�����*�#���  6 �#�� +"��ก� �#������������'�(�����ก,� �#������������'�(
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  2. ก����)������� �	
����ก������� ��� ก�����	
 1 ���ก��%/ก,�ก����)���������������� 
� ���	
����!"��� ����#��$��$��%���� �" ������&���#����������� 2 �����ก�#���������
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ก�����&��� �������0�.) �4��  1278522 ���ก��  �*�
�4������&��� ��ก���"$��3�1)0���0 
 

������������������ก������ 
 �ก��%/ก,�ก���4����������5�	5 � ������+"�$��������
�����"��	5 
 1. ก��$�������$��'�,60ก/
�7���$���� ����กก��%/ก,����������������ก$���	

�ก	
��&������ก���������#0ก����"�ก.���ก$���12����������������*���)��0 4�������ก��
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���� �" ������ �4�� 12 ��� �	�����"��	5 
  1.1 � �����%�$)������0 �����)0 ก�
��$� � ��4���ก��$4��ก�������ก����� 

���77��	$��$��% �#������������'�(�����ก,� � ����#��$��$��% 

    1.2 ������0�ก	��)�*�,0 ��"��	
���ก� ���� ��4���ก��$4��ก�������ก����� 

���77��	$��$��% �#������������'�(�����ก,� � �" ������ 

  1.3 ������0*��	 �"�����$��8 � ��4���ก��% �0���*���)��0 �#��������� 

���'�(-���	 � ����#��$��$��%  
  1.4 ��$�)� *��*0$���� *�ก��&�����ก�� �#������������'�(-���	 � �" �� 

���� 

  1.5 � �����%�$)������0 ���) �6�����)0 � ��4���ก��% �0���*���)��0  
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  1.6 ��$������� �#����9:�*�� Computing and  network center �#��������� 

���'�(���$��".�����*���� � �" ������ 

  1.7 ���	��*�-0 ��* �"� ���� ��4���ก��$4��ก�������ก��������77��	 
$��$��% �#������������'�($�"�$�) � ����#��$��$��% 

  1.8 �����*�,0 ก���ก	��)�; �#������������'�($�"�$�) � �" ������ 

  1.9 ������0�$<	�� ����0��� �#������������'�($�$���� � ����#��-

$��$��% 

       1.10 ���76��� ���6����� �#������������'�($�$���� �ก����ก��- 

���*���)��0 � �" ������ 

       1.11 � �����%�$)������0 ���	�0 ���$�7�'�$ � ��4���ก��$4��ก�������ก����� 

���77��	$��$��% �#������������'�(*���� � ����#��$��$��% 

       1.12 ����ก$��-�;  ���6��	�� � ���"ก�����������&��� �#������������'�(*��-
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                      1.1 ���%�$)������0 "�.��+� )�5���)$���" �	
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���'�(-���	              
  1.2 ���%�$)������0 $����6� $���!$�7& ����6�"	>?�����#��  $�&��������- 
%�$)�0���*���)��0������77��	$��$��% �6����%�$)�0��)$�#ก���������77��	 
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      1.3 � �����%�$)������0 "�.���� -����%��%0 ���� ��4���ก��$4��ก���#�� 

���77��	$��$��%�*�
�*�=�ก��%/ก,� (UniNet) 

     1.4 � �����%�$)������0 "�.����!��0 ��$�& '���������%�$)�0���77��	  
�6����%�$)�0��)$�#ก��� �#������������77��	*������ก���*�����#�� 

     1.5 � �����%�$)������0 -� ����*�-��%�,80 � ��4���ก��% �0���*���)��0��� 

$��$��% �#������������'�($���,(�0-�	 
 ����4�)���$������)��������5�#� 4���#���� IOC  ����ก&���	
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#�������ก�� 0.5 �����ก�+&)���4���4�7"�+"���� IOC ����ก�� 0.8 </� 1 +�$��<��� ���	
����!�	
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workbench-oss-5.0.30-win32.msi �������
������ก��*�=�)����$4�#���ก����ก���
8�&��� ��	
��4�+����)�")��8�&��� � MySQL �*�
��#��ก�"������"��.��ก��*�=����� �
$��&��3�1)0���0�	
����ก��)�")��������#����"ก��8�&��� ����  phpMyAdmin �	
�&	�"���
'�,� PHP ��������'���)�7���ก��$4���.�� � XAMPP �4�#���	
�4��������
�����*���)��0�#�
ก��������.��3��01����0�*�
���$����<�"$��ก���&	�7���ก�����.�+3)0 $��ก���&	� �ก�+&
7���ก�������3�1)0���0 Notepad++ �&	�'�,� HTML ��� Java script $4�#���ก����ก���ก��
�������$"���&��� ����'�*  
 2.3 4�)����+��"$��ก�����ก��� ���	
����!"��� ����#��$��$��%��� 

� �" ����������)�����$��<�� �4�� 12 ��� ���$����<)��$������)���ก��&��� ����
��ก#�������*	���" 7"�� ����$����<�#�&����"�#.�ก	
��ก���F!#�#���&����4���ก���$��<��
�ก����������)����3�1)0���0 
 2.4 ก�������)��)���� ���ก��4������#.&��� ���	
����!���������� 

)�����#��	���$��-�'�*��ก&/5��)�������4�� 2 ��� �	
�	ก���"$��3�1)0���0ก.��4���
���������ก�+&&����"*��"&��3�1)0���0�*�
��#��ก�"����< ก)������)��)��)���ก��&��
� ���	
����! �*�
��	
��4�)����+���������� 
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ก���ก������������ � 
 �ก���ก.�������&��� ��	&�5)�"��	5 
 1. � ������&�#��$����ก��6H�)%/ก,� �#������������'�(���$��".�����*����&�����      

�������#0��ก� ���	
����!"����5�#��#�������"�#.&�����$��<�� 7"�� ������"4���ก��)�")��
����"#��� �*�
�"4���ก���ก.�������&��� ����$��<����ก� ���	
����!"����5�#� �4�� 5 

��� 

 2. � ������&�#��$����ก��6H�)%/ก,� �#������������'�(���$��".�����*����&����� 

�����������#0��ก� ���	
����!"��� ����#��$��$��%���� �" ������)�����$��'�,60���
���$��<�� 7"�� ������"4���ก��)�")������"#��� �*�
�"4���ก���ก.�������&��� �$��'�,60
���)�����$��<����ก� ���	
����!"��$��$��%���� �" ������ �4�� 12 ��� 

 

!"�����������ก���������#$���� � 
 ��
����กก���4����������5�	5���ก���������#0&��� ���5�������6'�*������������6 
�*�
��	
��*�=�3�1)0���0 � ����ก��������ก�����$��$��%��ก�12�������� ��������&���
������0�.)$4�#����#������������'�( 7"����&��� ��ก������)������*�
�*�=�� ����ก��
������ก�����$��$��%��������&���������0�.)$4�#����#������������'�( ��ก�54�&��� ��	

�ก.����������4�ก���������#0$<�)��	
����ก��������	"��)��+�	5 
 1. &��� �������6'�* (Qualitative data) 

  &��� ��	
+"�����กก����������ก ��ก$�� )4��� �����)���I ���</�&��� ���ก 

������0�.)���ก���������#0$��� (Content analysis) ���ก��$��'�,60���ก/
�7���$���� (*�$6�  
1��%�	, 2552, .244) �*�
��#�+"�&��� ����5��)��ก���������#0� ����ก��������ก�����$��$��%
��ก�12�������� ��������&���������0�.)$4�#����#������������'�( 

  2. &��� ����������6 (Quantitative data)   

  ก���������#0&��� ����������6����5�	5 +"����7���ก��$4���.�� ���� ���*���)��0                    
�ก���������#0&��� � )���������	�""��	5 
  2.1 ก���������#0&��� ��	
+"���กก��)���$������)��&�����$��<�� �	
+"� 
��ก� ���	
����! 7"�������"��	����$�"�������#����&���4�<��ก����)<����$��0 �	
��	�ก��� Item 

Objective Congruence index (*�$6� 1��%�	, 2552, .155) ��ก�������������$�"�����&��
� ���	
����! 7"����������ก��� 3 ��"�� "��	5 
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                               ��������	����$�"����� �	��"���������ก��      +1 

      +����������	����$�"����� �	��"���������ก��   0 

      �������+���	����$�"����� �	��"���������ก��  -1 

  2.2  4����$��<��)��	
 1 �������#0#������������ก� �)�����$��<�� 

���4����$��<��)��	
 2 ���������#0#�����T�	
� ก��$����	
������)�8�&��ก�����
3�1)0���0 7"��ก6H0����T�	
��4��6+"���กก��ก4�#"����)�����"�� �	�������	�""��	5 
      ��"��"	��ก       �#�54�#�ก������ 5 ��� 

      ��"����ก       �#�54�#�ก������ 4 ��� 

      ��"����ก���       �#�54�#�ก������ 3 ��� 

      ��"�����       �#�54�#�ก������ 2 ��� 

      ��"�������ก       �#�54�#�ก������ 1 ��� 

 ���ก��ก4�#"�ก6H0ก��������4�)��&�������-�8��	
�4��6+"�3/
������)��$��             

�����6���  5 ��"��  �	�������	�""��	5  
     4.50-5.00  #���������� �#."����&���5��"��"	��ก 

     3.50-4.49  #���������� �#."����&���5��"����ก 

     2.50-3.49        #���������� �#."����&���5��"����ก��� 
     1.50-2.49  #���������� �#."����&���5��"����� 

     1.00-1.49  #���������� �#."����&���5��"�������ก 

   

 


