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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานครและ
เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู%ใช%บริการ ที่มีต5อเว็บแอพพลิเคชั่นชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานครที่
คณะผู%วิจัยพัฒนาขึ้น ประชากรที่ใช%ในการวิจัยได%แก5 บุคลากรของชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร
สังกั ด สํา นั กการศึ กษา กรุ งเทพมหานคร จํ า นวน 105 คน โดยใช% วิธี เ ลื อกประชากรทั้ งหมดเปVน กลุ5 มตัว อย5 า ง
เครื่องมือที่ใช%ในการวิจัยได%แก5 แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจแบบมาตราส5วนประมาณค5า วัดความพึง
พอใจ 3 ด%านได%แก5 1) ด%านเนื้อหา 2) ด%านเทคนิคการออกแบบเว็บไซต และ 3) ด%านประโยชนและการนําไปใช%
เก็บรวบรวมข%อมูลและวิเคราะหข%อมูลด%วยค5าความถี่ ค5าร%อยละ ค5าเฉลี่ย และค5าเบี่ยงเบนมาตรฐานด%วยซอฟตแวร
SPSS for Windows
ผลการวิจัยสรุปได%ว5า เว็บแอพพลิเคชั่นชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานครที่คณะผู%วิจัย
พัฒนาขึ้น โดยใช%วิธีการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นโดยแบบ Rational Unified Process (RUP) วิเคราะหระบบและ
ออกแบบระบบเชิงวัตถุด%วยภาษายูเอ็มแอล ขั้นตอนการสร%างระบบเลือกใช%ซอฟตแวรภาษาสคริปต PHP และ
ระบบจัดการฐานข%อมูล MySQL และระบบเว็บแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาทํางานบนเครือข5ายอินเทอรเน็ต
การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานครที่มีต5อเว็บแอพพลิเคชั่น
ชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานครที่คณะผู%วิจัยพัฒนาขึ้น พบว5า บุคลากรชมรมวิทยากรอิสลามศึกษา
กรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจต5อเว็บแอพพลิเคชั่นชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู5ใน
ระดับ มาก( µ =4.50)และเมื่ อพิ จารณารายด% านพบว5 ากลุ5มตัว อย5 า งมี ความพึงพอใจต5 อเว็บ แอพพลิ เคชั่น ชมรม
วิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร อยู5ในระดับมากทุกด%านเช5นเดียวกัน โดยกลุ5มตัวอย5างมีความพึงพอใจด%าน
เนื้อหามีค5าเฉลี่ยสูงสุด ( µ = 4.20) รองลงมาคือ ด%านเทคนิคการออกแบบเว็บไซต มีค5าเฉลี่ยสูงสุด ( µ = 4.16)
และด%านประโยชนและการนําไปใช% มีค5าเฉลี่ยสูงสุด ( µ = 4.10) ตามลําดับผลการวิจัยจึงสรุปได%ว5าทุกกลุ5มตัวอย5าง
มีความพึ งพอใจโดยรวมอยู5 ในระดั บ มาเว็ บ แอพพลิ เ คชั่ น ที่ พัฒ นาขึ้ น สามารถนํ าไปติ ด ตั้ งใช% งานจริ งได% และให%
สารสนเทศตรงตามความต%องการของผู%ใช%

1. บทนํา (หลักการและเหตุผล)
การติดต5อสื่อสารในปkจจุบันมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นบุคคลทั่วโลกสามารถติดต5อสื่อสารกันได%ทุกที่ทุกเวลา
ตลอด 24 ชั่วโมงด%วยเครือข5ายสื่อสารในลักษณะทางด5วนสารสนเทศ เครือข5ายสําคัญที่ทําให%บรรลุถึงการสื่อสาร
อย5างไม5มีขีดจํากัด ได%แก5 เครือข5ายคอมพิวเตอร ซึ่งเปVนการเชื่อมต5อกันระหว5างคอมพิวเตอรตั้งแต5 2 เครื่องขึ้นไป
ด%วยระบบและอุปกรณโทรคมนาคมต5างๆ ทั้งแบบใช%ตัวกลางสื่อสัญญาณทางกายภาพหรือใช%ตัวกลางสื่อสัญญาณ
ไร% ส ายด% ว ยการสื่ อ สารในยุ ค ไอซี ที ทํ า ให% มี ก ารใช% เ ครื อ ข5 า ยอิ น เทอรเน็ ต ซึ่ ง ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ก ว% า งขวางทั่ ว โลก
อินเทอรเน็ตเปVนโครงสร%างพื้นฐานของเครือข5ายขนาดใหญ5เรียกว5าเปVนเครือข5ายของเครือข5าย ที่รวมและเชื่อมต5อ
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เครือข5ายทั่วโลกจํานวนมากมายมหาศาลเข%าด%วยกันเพื่อสร%างเปVนเครือข5ายให%คอมพิวเตอรทั่วโลกสามารถติดต5อกัน
ได%ต ราบเท5า ที่คอมพิว เตอรเหล5 านั้ นยั งต5 ออยู5บนอิน เทอรเน็ ตเพื่อใช%งานลักษณะต5 างๆทั้ งด%า นธุ รกิ จการบัน เทิ ง
การศึกษาเปVนต%นเวิลดไวดเว็บเปVนเครือข5ายคอมพิวเตอรที่สามารถติดต5อสื่อสารกันได%โดยใช%มาตรฐานในการรับส5ง
ข%อมูลที่เปVนหนึ่งเดียวหรือเรียกว5าโปรโตคอล (Protocol) ซึ่งโปรโตคอลที่ได%รับความนิยมมากที่สุดในปkจจุบันที่ใช%
บนระบบเครือข5ายอินเทอรเน็ตมีชื่อว5าทีซีพี/ไอพี (TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet
Protocol) เพราะสามารถนําเสนอด%วยสื่อหลายมิติ (Hypermedia) เช5น ตัวอักษร เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
ในหน%าจอเดียวกัน นอกจากนี้ยังสามารถสร%างปฏิสัมพันธโต%ตอบระหว5างผู%ใช%กับระบบได% การนําเสนอสารสนเทศ
บนเวิลดไวดเว็บทําได%โดยการสร%างเว็บไซต (Web Site) ซึ่งเปVนเอกสารบนอินเทอรเน็ตประเภทสื่อหลายมิติที่แต5ละ
หน%าเอกสารสามารถเชื่อมโยงถึงกันได% ทําให%สามารถเข%าถึงสารสนเทศต5างๆได%อย5างกว%างขวาง และก5อให%เกิด
ความรู%ความเข%าใจอย5างชัดเจน เว็บไซตบนเวิลดไวดเว็บ มีหลายประเภทด%วยกัน เช5น เว็บไซตทางด%านธุรกิจและ
การพาณิชย เว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธ เว็บไซตทางด%านการบันเทิง และเว็บไซตทางด%านการศึกษา
เว็บไซตการศึกษารูปแบบหนึ่งคือ เว็บไซตที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวข%องกับหน5วยงานหรือองคกรใน
ลักษณะเชิงประชาสัมพันธเผยแพร5สารสนเทศเกี่ยวข%องกับหน5วยงานให%สาธารณชนได%รู%จักทั้งยังสามารถเข%าถึง
มวลชนจํานวนมากนับเปVนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถถ5ายทอดองคความรู%ได%อย5าง
กว%างขวางและเปVนคลังปkญญาที่สําคัญของสังคมซึ่งจัดทําโดยหน5วยงานหรือองคกรที่เกี่ยวข%องจัดทําขึ้น ระบบ
เครือข5ายอินเทอรเน็ตมีประโยชนและมีความสําคัญต5อการดําเนินกิจกรรมต5างๆ พัฒนาการหลายอย5างจึงเน%นการ
ทํางานร5วมกับอินเทอรเน็ต การใช%งานอินเทอรเน็ตยิ่งแพร5หลายเพิ่มขึ้น โดยการให%บริการบนเว็บเซอรวิส ซึ่งผู%ใช%
สามารถใช%บริการต5างๆ ผ5านทางระบบอินเทอรเน็ตซึ่งมีแนวโน%มของการใช%บริการอินเทอรเน็ตในอนาคตในรูปแบบ
ของเว็บแอพพลิเคชั่นการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น เพื่อนําเสนอข%อมูลสารสนเทศขององคกรขึ้นสู5ระบบเครือข5าย
อินเทอรเน็ตนั้น นอกจากเนื้อหาที่มีประโยชนแล%วจําเปVนอย5างยิ่งที่จะต%องให%ผู%เข%าชมเว็บแอพพลิเคชั่นเกิดความพึง
พอใจต5อองคประกอบต5างๆ ของเว็บแอพพลิเคชั่นด%วย ปkจจัยที่ช5วยให%ผู%เข%าชมเว็บแอพพลิเคชั่นเกิดความพึงพอใจ
ต5อรูปแบบการนําเสนอในเว็บแอพพลิเคชั่นได%แก5 ตัวอักษร รูปภาพ กราฟrก และภาพเคลื่อนไหวที่ถูกจัดวางไว%อย5าง
สวยงาม
ชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานครเปVนกลุ5มของครูผู%สอนวิชาอิสลามศึกษาสาระการเรียนรู%สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัด สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มี
วั ต ถุ ป ระสงคของการจั ด ตั้ ง ชมรมฯ เพื่ อ ส5 ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาการเรี ย นการสอนอิ ส ลามศึ ก ษา ให% มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยกระดับและพัฒนาคุณภาพวิทยากรอิสลามศึกษาให%เปVนที่ยอมรับในสังคมเปVน
ศูนยกลางในการส5งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดทําสื่อการเรียนการสอนและเผยแพร5องคความรู%วิชาการสอน
อิสลามศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร
จากการสัมภาษณบุคลากรของชมรมฯพบว5า ปkญหาที่ในการบริหารจัดการชมรมฯ มีดังนี้ 1)
การประชาสัมพันธข%อมูลข5าวสาร ยังอยู5ในรูปของสื่อสิ่งพิมพทําให%ต%องเสียงบประมาณในการนําส5งและยากต5อการ
จัดเก็บเมื่อมีปริมาณมากขึ้นทุกปt 2) ขาดแหล5งเพื่อเปVนศูนยกลางความร5วมมือ ความช5วยเหลือ ตลอดจนการ
ถ5ายทอดเทคโนโลยีทางการศึกษาให%แก5วิทยากรผู%สอนศาสนาในโรงเรียน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู% 3) ขาดเว็บไซต
เพื่อเปVนสื่อกลางระหว5างคณะกรรมการชมรมฯ กับวิทยากรผู%สอนศาสนาอิสลาม ที่สามารถแลกเปลี่ยนข%อมูล
ข5าวสาร และเปVนที่รวบรวมสื่อการเรียนการสอน ที่จะให%บริการแก5สมาชิก และ 4) การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนยังขาดวิธีการที่หลากหลาย สิ่งที่คาดหวัง คือ การมีเว็บไซตเพื่อเปVนสื่อกลางของชมรมวิทยากรผู%สอนศาสนา
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อิสลาม ที่สามารถแลกเปลี่ยนข%อมูลข5าวสาร และเปVนที่รวบรวมสื่อการเรียนการสอน ที่จะให%บริการแก5สมาชิก
ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งวิทยากรผู%สอนสามารถนําวิธีการใหม5ๆมาพัฒนา
ศักยภาพของตนเองได%
จากสภาพปkญหาดังกล5าว เพื่อให%ชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร สามารถประชาสัมพันธ
ข%อมูลข5าวสารหรือกิจกรรมของชมรมฯ สามารถแลกเปลี่ยนข%อมูลข5าวสาร และเปVนที่รวบรวมสื่อการเรียนการสอน
ที่จะให%บริการแก5สมาชิก ผ5านเว็บไซตของชมรมฯ ได%อย5างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเปVนการสร%าง
ภาพลักษณให%แก5ชมรมฯ ในการนําระบบสารสนเทศมาประยุกตใช% คณะผู%วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนําระบบสารสนเทศ
เข%ามาช5วยในการบริหารจัดการชมรมฯ โดยการออกแบบและพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น ซึ่งเปVนโปรแกรมที่อยู5ในเว็บ
เซิรฟเวอรที่ทําหน%าที่ให%บริการเมื่อมีการร%องขอการใช%บริการจากทางไคลเอนท ผ5านทางโปรโตคอลสําหรับสื่อสาร
ผ5านเว็บ ซึ่งการแสดงผลนั้นจะแสดงผลของผลลัพธที่ได%จากการร%องขอในรูปแบบภาษาหลักที่ใช%ในการแสดงผลของ
เว็บเพจ HTML ผ5านทางเว็บบราวเซอร เพื่อให%บุคลากรของชมรมฯ สามารถนําเสนอสารสนเทศเกี่ยวกับ การ
จัดการข%อมูลสมาชิก การจัดการบทเรียน การจัดการทําเนียบบุคลากร การจัดการเว็บบอรด และการจัดการสมุด
เยี่ยม ตลอดจนเปVนแหล5งศูนยกลางความร5วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู% และเปVนแหล5งรวบรวมสื่อการเรียนการสอนที่
จะให%บริการแก5สมาชิกในชมรมฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรชมรมฯ ผ5านเว็บแอพพลิเคชั่นของชมรมฯได%
อย5 า งอัตโนมัติ รวดเร็ ว มี ป ระสิ ทธิ ภาพ อีกทั้ งเปV น การสร% า งภาพลักษณให% แก5 ชมรมฯ ในด% า นการนํา ระบบ
สารสนเทศมาประยุกตใช% จึงจําเปVนอย5างยิ่งที่จะต%องพัฒนาซอฟตแวรประยุกตเว็บแอพพลิเคชั่นชมรมฯขึ้นใน
ลักษณะของงานวิจัย เพื่อให%ชมรมฯ ได%มีระบบงานที่มีประสิทธิภาพและนําไปติดตั้งใช%งานได%จริงต5อไป
2. วัตถุประสงค5ของโครงการ
2.1 เพื่อพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร
2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู%ใช%บริการที่มีต5อเว็บแอพพลิเคชั่นชมรมวิทยากรอิสลามศึกษา
กรุงเทพมหานคร
2.3 เพื่อการบริการงานวิชาการแก5ชุมชนหรือสังคม
3. การดําเนินโครงการ
3.1 รูปแบบโครงการ
เปVนการดําเนินงานด%านการวิจัยเชิงพัฒนาและการให%บริการวิชาการ ในลักษณะการสร%างเครื่องมือ การปฏิบัติการ
ที่เปVนการวิเคราะห การออกแบบ และการพัฒนา และการนําเอาผลงานการวิจัยไปใช%งานสําหรับกลุ5มเปuาหมาย
3.2 วิธีดําเนินโครงการ
การวิจัยครั้งนี้เปVนการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร
และประเมินความพึงพอใจ และความคิดเห็นของบุคลากรของชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานครที่มีต5อ
เว็บแอพพลิเคชั่นชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานครมีวิธีดําเนินการวิจัย แบ5งออกเปVน 5 ด%าน ได%แก5 ดาน
ที่หนึ่ง เครื่องมือที่ผู%วิจัยใช%ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ประเภทได%แก5 ก) เว็บแอพพลิเคชั่นชมรมวิทยากรอิสลามศึกษา
กรุงเทพมหานคร เปVนเว็บแอพพลิเคชั่นที่มีฟkงกชั่น การจัดการข%อมูลสมาชิก ข%อมูลข5าวสารประชาสัมพันธ การ
จัดการทําเนียบบุคลากร การจัดการบทเรียนอิสลามศึกษา การจัดการเว็บบอรด และการจัดการสมุดเยี่ยม ข)
แบบสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นของบุคลากรของชมรวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ผู%วิจัย
สร%างขึ้น มี 3 ตอน ได%แก5 ตอนที่ 1 ข%อมูลทั่วไปของผู%ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต5อเว็บ
แอพพลิเคชั่นชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร และ ตอนที่ 3 ข%อคิดเห็นและข%อเสนอแนะที่มีต5อเว็บ
แอพพลิเคชั่นชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร ดานที่สอง การสร%างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
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ผู%วิจัยได%ดําเนินการตามขั้นตอนของการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ซึ่งมีขั้นตอน
คือ การกําหนดปkญหา (Problem Statement) ศึกษาความเปVนไปได% (Feasibility Study) การวิเคราะหระบบ
(Analysis) การออกแบบระบบ (Design) การพัฒนาระบบ (Development) การทดสอบระบบ (Testing) การ
ติดตั้งใช%งาน (Implementation) และการบํารุงรักษาระบบ (Maintenance) การเตรียมความพร%อมที่เครื่องแม5
ข5าย (Server) ผู%วิจัยได%ขออนุญาตชื่อผู%ใช%ในเครื่อง http://www. Islambma.org มีความพร%อมที่จะให%บริการด%าน
การสร%างระบบสารสนเทศ ได%แก5 ติดตั้ง FreeBSD Unix เปVน OS, ติดตั้ง Apache Web Server, ติดตั้งภาษา
สคริปต PHP และติดตั้งระบบจัดการฐานข%อมูล MySQL มีการพัฒนาระบบที่เครื่องลูกข5ายได%จัดเตรียมเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ Microsoft WindowsXP ซอฟตแวรสําหรับการสร%างเว็บไซต
และรองรับการเขียนภาษาสคริปต คือ Macromedia Dreamweaver CS6 ติดตั้ง Apache for Windows ทํา
หน%าที่เปVน Web Server, ติดตั้ง MySQL ทําหน%าที่เปVนระบบจัดการฐานข%อมูล, ติดตั้งภาษาสคริปต PHP for
Windows และติดตั้งซอฟตแวร Internet Explorer, Google Chrome และ Mozilla Firefox เปVน Web
Browser ทั้งนี้จําลองให%เครื่องไมโครคอมพิวเตอร เปVนทั้ง Server และ Client เพื่อสะดวกในการพัฒนา ทดสอบ
และแก%ไขคําสั่ง (Code) มีการทดสอบและติดตั้ง เมื่อผู%วิจัยได%พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นชมรมวิทยากรอิสลามศึกษา
กรุงเทพมหานคร เสร็จสมบูรณ อีกทั้งได%ทําการติดตั้งและทดสอบ โดยการทดสอบระบบผ5านซอฟตแวร Web
Browser Internet Explorer, Web Browser Google Chrome และ Web Browser Mozilla Firefox โดย
เลือกวิธีการทดสอบระบบแบบคู5ขนานกับระบบงานเดิม นอกจากนี้ มีการประเมินผลประสิทธิภาพของระบบงาน
คณะผู%วิจัยดําเนินการประเมินผลตามลําดับเช5น การทดสอบเว็บแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้น โดยทดสอบเปVนระยะๆ
โดยผู%พัฒนาระบบ (Web Developer) และผู%ทดสอบระบบ (Tester Team) เปVนผู%ที่ทําการทดสอบโปรแกรม และ
แก%ไขปkญหาหรือข%อบกพร5องของโปรแกรม การทดสอบระบบแบ5งออกเปVน 2 ขั้นตอน ได%แก5 การทดสอบทีละ
หน5วยหรือทดสอบทีละฟkงกชัน (Unit Testing) ทําการทดสอบโดยนํามารวมกัน (Integration Testing) นําเอา
โปรแกรมทั้งหมดมารวมกัน แล%วทํา การทดสอบการทํางานโดยทดสอบการทํา งานของเมนู ต5าง ๆ ในระบบ ว5 า
สามารถทํางานได%ตามที่ออกแบบไว% โดยคณะผู%วิจัยและผู%เชี่ยวชาญทางด%านเนื้อหาและด%านเทคนิคการออกแบบ
เว็บแอพพลิเคชั่น จํานวน 2 ท5าน ได%แก5 รองศาสตราจารย ดร.กอบชัย เดชหาญ และ รองศาสตราจารย ดร.
สมศักดิ์ มิตะถา คณะวิศวกรรมศาสตรสถาบันเทคโลยีพระจอมเกล%าเจ%าคุณทหาร ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
แล%วทําการปรับปรุงแก%ไขให%ถูกต%องสมบูรณตามข%อเสนอแนะของคณะผู%เชี่ยวชาญ มีกระบวนการในการสร%า ง
แบบสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นของบุคลากรของชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร ที่
ผู%วิจัยสร%างขึ้นโดยศึกษาเอกสาร ทฤษฏี ตําราวิชาการ ตลอดจนผลงานวิจัยต5างๆที่เกี่ยวข%องกับการพัฒนาเว็บ
แอพพลิเคชั่นสร%างข%อคําถามตามประเด็นที่เกี่ยวข%องกับการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น นําข%อคําถามที่สร%างขึ้นไปให%
ผู%เชี่ยวชาญทางด%านเนื้อหาและด%านเทคนิคการออกแบบเว็บแอพพลิเคชั่น ตรวจสอบพิจารณาความตรงทางด%าน
เนื้อหา และข%อคําถามแต5ละข%อตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยหรือไม5 แล%วนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อสร%างเปVน
แบบสอบถามฉบับสมบูรณต5อไป ดานที่สาม การวิเคราะหและออกแบบระบบ คณะผู%วิจัยได%ทําความเข%าใจกับ
ปk ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ กระบวนการทํ า งานของชมรมฯ โดยการสํ า รวจระบบการทํ า งานแบบเก5 า เก็ บ รวบรวม
ข%อเท็จจริงต5างๆของระบบเดิมจากเอกสารที่มีอยู5จริงในองคกร เช5น แผนผังโครงสร%างองคกร รายงานการประชุม
แบบฟอรมต5างๆที่ใช%งานจริงในแต5ละวัน โดยการค%นคว%าข%อมูล การสังเกตการณ โดยการศึกษาดูงานจริงที่
เกิดขึ้นในชมรมฯ และการสัมภาษณบุคลากรของชมรมฯ ทั้งคณะกรรมการ และวิทยากรอิสลามศึกษา แล%วมาทํา
การวิเคราะหปkญหาที่เกิดขึ้น เพื่อกําหนดความต%องการของระบบใหม5ตามขั้นตอนของการออกแบบและพัฒนา
ระบบด%วย UML (Unified Modeling Language) ซึ่งมีหลักการในการวิเคราะหและออกแบบระบบ ดานที่สี่ การ
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เก็ บ รวบรวมข% อ มู ล ผู% วิ จั ย ได% ใ ห% ก ลุ5 ม ตั ว อย5 า งทดลองใช% ง านเว็ บ แอพพลิ เ คชั่ น ชมรมวิ ท ยากรอิ ส ลามศึ ก ษา
กรุ ง เทพมหานครที่ พั ฒ นาขึ้ น โดยการจั ด ฝƒ ก อบรมการใช% ง านเว็ บ แอพพลิ เ คชั่ น ชมรมวิ ท ยากรอิ ส ลามศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร โดยจัดเตรียมข%อมูลที่ใช%งานจริงมาทําการทดสอบและทําการแจกแบบสอบถามให%กลุ5มตัวอย5าง
ประเมินระดับความพึงพอใจ และขอรับแบบสอบถามคืนด%วยตนเอง โดยใช%แบบสอบถามที่ผู%วิจัยปรับปรุงขึ้น ตาม
ข%อแนะนําของผู%เชี่ยวชาญ ผู%วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม และตรวจสอบความสมบูรณของเอกสาร เพื่อนําข%อมูล
ที่ได%มาวิเคราะหผลต5อไป และดานที่หา การวิเคราะหข%อมูล ผู%วิจัยได%รวบรวมข%อมูลที่ได%จากแบบสอบถามมาจัดให%
เปVนหมวดหมู5 โดยแบ5งข%อมูลออกเปVน 2 กลุ5ม คือ กลุ5มที่ 1 ข%อมูลที่เปVนตัวเลขที่สามารถคํานวณได%จะใช%โปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS (Statistical Package Social Sciences) ในการวิเคราะหข%อมูลทางสถิติและกลุ5มที่ 2 คือ ข%อมูล
ที่เปVนแบบแสดงความคิดเห็น ผู%วิจัยได%นํามาทําการวิเคราะหและสรุปเพื่อใช%ประกอบกับข%อมูลที่คํานวณได%จาก
โปรแกรมสําเร็จรูป
3.3 กลุ5มเปuาหมาย (ผู%รับบริการ)
กลุ5มประชากร กลุ5มตัวอย5าง และกลุ5มเปuาหมายในโครงการการวิจัยเปVนกลุ5มเดียวกัน นั่นคือ ประชากร คือ
บุคลากรของชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ปฎิบัติงานในปt พ.ศ. 2555-2556 รวม 105 คน โดย
จําแนกตามสภาพการทํางานดังนี้ คณะกรรมการชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร จํานวน 15 คน
และวิทยากรผู%สอนวิชาอิสลามศึกษาระดับประถมศึกษา ในโรงเรียน สังกัด สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
จํานวน 105 คน และ กลุ5มตัวอย5าง คือ บุคลากรของชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ปฎิบัติงานใน
ปt พ.ศ. 2555-2556 รวม 105 คน โดยจําแนกตามสภาพการทํางานดังนี้ คณะกรรมการชมรมวิทยากรอิสลาม
ศึกษากรุงเทพมหานคร จํานวน 15 คน และวิทยากรผู%สอนวิชาอิสลามศึกษาระดับประถมศึกษา ในโรงเรียน สังกัด
สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จํานวน 105 คน โดยใช%วิธีเลือกประชากรทั้งหมดเปVนกลุ5มตัวอย5าง (เนื่องจากมี
จํานวนประชากรน%อย)
3.4 พื้นที่บริการวิชาการ
ศูนยบริหารกิจการศาสนาอิสลามแห5งชาติเฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก%า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร
3.5 ระยะเวลาดําเนินโครงการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
3.6 สถานที่จัดโครงการ
ศู น ยบริ ห ารกิ จ การศาสนาอิ ส ลามแห5 ง ชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ ถนนคลองเก% า แขวงคลองสิ บ เขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร
3.7 การประเมินโครงการ
- วิธีการ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นของบุคลากรของชมรวิทยากรอิสลามศึกษา
กรุงเทพมหานคร ที่ผู%วิจัยสร%างขึ้น ดังได%กล5าวไว%ในหัวข%อวิธีการดําเนินโครงการ โดยผลการประเมินแบ5งเปVน 2 ส5วน
ได%แก5 สวนแรก ข%อมูลทั่วไปของผู%ตอบแบบสอบถาม พบว5า กลุ5มตัวอย5างเปVนเพศชายร%อยละ 66.48 และเพศหญิง
ร%อยละ 33.32 ส5วนใหญ5มีอายุระหว5าง 31-40 ปt คิดเปVนร%อยละ 60.00 รองลงมามีอายุ 41-50 ปt คิดเปVนร%อยละ
40.00 มีอายุมากกว5า 50 ปt คิดเปVนร%อยละ 3.30 ส5วนวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเปVนร%อยละ
60.00 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท คิดเปVนร%อยละ 3.00 มีประสบการณในการทํางาน 5–10 ปt คิดเปVนร%อยละ
60.00 11 – 15 ปt คิดเปVนร%อยละ 60.00 ปt และ น%อยกว5า 5 ปt คิดเปVนร%อยละ 60.00 ส5วนระดับความสามารถ
ในการใช%งานคอมพิวเตอร อยู5ในระดับพอใช%เปVน คิดเปVนร%อยละ 40.00 อยู5ในระดับค5อนข%างชํานาญ คิดเปVนร%อยละ
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40.00 และอยู5ในระดับชํานาญ คิดเปVนร%อยละ 10.00 ส5วนระดับความสามารถในการใช%งานระบบเครือข5าย
อินเตอรเน็ตเพื่อเผยแพร5และจัดเก็บข%อมูลหรือการรับ-ส5ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส อยู5ในระดับพอใช%เปVน คิดเปVน
ร%อยละ 40.00 อยู5ในระดับค5อนข%างชํานาญ คิดเปVนร%อยละ 40.00 และอยู5ในระดับชํานาญ คิดเปVนร%อยละ 10.00
ตามลําดับ สวนที่สอง ความพึงพอใจต5อเว็บแอพพลิเคชั่นชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร พบว5า กลุ5ม
ตัวอย5างมีความพึงพอใจต5อเว็บแอพพลิเคชั่นชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร อยู5ในระดับ มาก ( µ =
4.20) และเมื่อพิจารณารายด%านพบว5า กลุ5มตัวอย5างมีความพึงพอใจ ด%านประโยชนและการนําไปใช% อยู5ในระดับ
มาก ค5าเฉลี่ยสูงสุด ( µ = 4.20) รองลงมาคือ ด%านด%านเทคนิคการออกแบบเว็บไซต มีค5าเฉลี่ย ( µ = 4.15) และ
ด%านเนื้อหา มีค5าเฉลี่ย ( µ = 4.07) ตามลําดับ
- เครื่องมือ: เครื่องมือที่ผู%วิจัยใช%ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ประเภทได%แก5 ก) เว็บแอพพลิเคชั่นชมรมวิทยากร
อิ ส ลามศึ ก ษากรุ ง เทพมหานคร เปV น เว็ บ แอพพลิ เ คชั่ น ที่ มี ฟk งกชั่ น การจั ด การข% อ มู ล สมาชิ ก ข% อ มู ล ข5 า วสาร
ประชาสัมพันธ การจัดการทําเนียบบุคลากร การจัดการบทเรียนอิสลามศึกษา การจัดการเว็บบอรด และการ
จัดการสมุดเยี่ยม ข) แบบสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นของบุคลากรของชมรวิทยากรอิสลามศึกษา
กรุงเทพมหานคร ที่ผู%วิจัยสร%างขึ้น มี 3 ตอน ได%แก5 ตอนที่ 1 ข%อมูลทั่วไปของผู%ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความ
พึงพอใจต5 อเว็ บแอพพลิเ คชั่ น ชมรมวิ ทยากรอิ สลามศึ กษากรุ งเทพมหานคร และ ตอนที่ 3 ข% อคิ ดเห็ น และ
ข%อเสนอแนะที่มีต5อเว็บแอพพลิเคชั่นชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร
3.8 การติดตามผลความสําเร็จโครงการภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ
- วิธีการ ประธานศูนยบริหารกิจการศาสนาอิสลามแห5งชาติเฉลิมพระเกียรติได%มอบหมายให%มีการ
ประสานงานต5อเนื่องเกี่ยวกับการใช%งานระบบเว็บแอพลิเคชั่นระหว5าง System Administrator และผู%รับผิดชอบ
โครงการผ5านทางช5องทางการสื่อสารของเว็บแอพลิเคชั่นในระดับ Adminnistrator เพื่อทําการ Monitoring และ
การ Update ข%อมูลสารสนเทศต5างๆ ให%เปVนปkจจุบัน และหากเกิดปkญหาหรือข%อผิดพลาดใด ก็สามารถทําการ
แก%ไขหรือให%คําแนะนําปรึกษาได%โดยตรงผ5านทางระบบฯ ดังกล5าว อีกทั้งใช%วิธีการ Remote Access เข%าไปยัง
Server เพื่อกระทําการใดๆ กับระบบได%โดยตรง นอกจากนั้น ผู%รับผิดชอบโครงการยังได%จัดทําคู5มือการใช%งาน
ระบบแบบละเอี ย ด ให% กั บ ศู น ยบริ ห ารกิ จ การศาสนาอิ ส ลามแห5 งชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ เพื่ อ มอบหมายให% กั บ
System Administrator ทําการศึกษาและประกอบการใช%งานระบบฯ อีกด%วย
- เครื่องมือ ใช% Web Communication Channel & Remote Access ในการติดต5อสื่อสาร การ
แก%ไขปkญหาระบบฯ และติดตามผลโครงการ
3.9 การบูรณาการกับพันธะกิจหลัก
โครงการวิจัยเชิงพัฒนาและการบริการวิชาการนี้ มีความสอดคล%องกับพันธกิจหลัก คือ ด%านการผลิต
ผลงานวิจัยและการบริการวิชาการ ซึ่งเปVนการขยายขอบเขตของการวิจัยไปสู5ชุมชนหรือสังคม นั่นคือ นําผลที่ได%
จากการวิจัยไปใช%ป ระโยชนในด% านการให%การบริการวิชาการกับ ชุมชนหรือสังคม เพื่อให%เ กิดประโยชนในการ
นําไปใช%งานจริงอีกทั้งการประยุกตใช%ในด%านอื่นๆ ที่เกี่ยวข%อง ทําให%เกิดคุณค5ากับชุมชนหรือสังคม
4. ผลการดําเนินโครงการ
4.1 ผลการดําเนินงาน (เชิงคุณภาพ : ประโยชนหรือผลกระทบของโครงการ)
ผลการดําเนินโครงการวิจัยเชิงพัฒนาและการบริการวิชาการนี้ บรรลุตามเปuาหมายทั้งในด%านการวิจัย
และการบริการวิชาการ ที่มีการนําผลการวิจัยไปใช%ประโยชนจริงสําหรับกลุ5มเปuาหมายที่ทางศูนยบริหารกิจการ
ศาสนาอิสลามแห5งชาติเฉลิมพระเกียรติ ได%ขอความอนุเคราะหมายังคณะฯ เพื่อการดําเนินการดังกล5าว โดยที่ผล
การดําเนินโครงการ ได%ทําให%เกิดคุณประโยชนสําหรับกลุ5มเปuาหมายที่รับบริการ ดังที่ได%กล5าวไว%ในบทคัดย5อและบท
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นําแล%ว แต5ทั้งนี้ ผลการวิเคราะหและข%อคิดเห็นหรือข%อเสนอแนะต5างๆ ที่เราได%รับนั้น จะถูกนํามาปรับปรุงและ
พัฒนาให%ดีขึ้นในโอกาสต5อไป ซึ่งจะเปVนการดําเนินการแบบต5อเนื่องที่ทางคณะฯ และศูนยบริหารกิจการศาสนา
อิสลามแห5งชาติเฉลิมพระเกียรติ จะประสานงานระหว5างกันเพื่อการดําเนินการหรือการขยายขอบเขตงานวิจัยใน
โอกาสต5อไป
4.2 ผลการประเมินโครงการ (เชิงปริมาณ : ร%อยละและค5าเฉลี่ยเต็ม 5)
บรรลุเปuาหมาย ด%านคุณภาพของเครื่องมือและการใช%งานจริงของระบบเว็บแอพลิเคชั่น ที่มีผลโดยตรง
ต5อกลุ5มเปuาหมาย โดยวัดจากแบบสอบถามถึงความพึงพอใจและความคิดเห็นของบุคลากรของชมรวิทยากรอิสลาม
ศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ผู%วิจัยสร%างขึ้น ซึ่งอยู5ในระดับ มาก ( µ = 4.20) และเมื่อพิจารณารายด%านพบว5า กลุ5ม
ตัวอย5างมีความพึงพอใจ ด%านประโยชนและการนําไปใช% อยู5ในระดับ มาก ค5าเฉลี่ยสูงสุด ( µ = 4.20) รองลงมา
คือ ด%านด%านเทคนิคการออกแบบเว็บไซต มีค5าเฉลี่ย ( µ = 4.15) และด%านเนื้อหา มีค5าเฉลี่ย ( µ = 4.07)
ตามลําดับ
4.3 ผลการบูรณาการกับพันธกิจหลัก
ผลที่ทําให%เกิดจากการบูรณาการได%แก5 1) ทําให%ผู%ดําเนินโครงการได%เปrดโลกทัศนและศึกษาความเปVน
จริง ความจําเปVนและข%อมู ลสารสนเทศที่สําคัญของการบริหารกิจการศาสนาอิสลาม อีกทั้งบทบาทของชมรม
วิทยากรอิ สลามศึกษา กรุงเทพมหานคร เพื่ อการนํา ข%อมู ลต5 างๆ มาวิเ คราะห ออกแบบ และพัฒ นา เพื่อเปV น
งานวิจัยให%ตรงกับความต%องการในการใช%งานเพื่อคุณประโยชนของกลุ5มเปuาหมายอย5างแท%จริง 2) ทําให%ผู%ดําเนิน
โครงการได%นําความรู% ประสบการณต5างๆ มาแบ5งปkนให%กับคณาจารยประจําคณะฯ เปVนการกระตุ%น และส5งเสริมให%
คณาจารยประจําคณะฯ ได%ร5วมกันสร%างผลงานวิจัย และนําผลประโยชนจากการวิจัยไปสู5ชุมชนหรือสังคม อีกทั้ง
การนําความรู%ไปสู5กระบวนการจัดการเรียนการสอน และให%นักศึกษาเข%ามามีส5วนร5วมในการทํางานวิจัยและการ
บริการวิชาการเพื่อชุมชนหรือสังคมต5อไป 3) ทําให%เกิดภาพลักษณและสัมพันธอันดีเยี่ยมระหว5างมหาวิทยาลัยและ
ชุมชน เปVนการช5วยเหลือและพึ่งพากันในสังคม ทําให%สังคมมีความเปVนอันเดียวกัน ไม5มีการแบ5งแยก ศาสนาหรือ
สถาบันใดๆ ส5งผลให%การอยู5ร5วมกันในสังคมนั้นมีคุณค5า มีความหมาย และมีความสุขด%านจิตใจ ซึ่งต5างก็รู%จักการ
ให%แก5กันและกัน สังคมจะน5าอยู5มากขึ้น
4.4 ความรู$ที่ได$จากการบริการวิชาการ
ทําให%ผู%ดําเนินโครงการรู%เกี่ยวกับบทบาท หลักการ ความคิด และสังคมของชาวอิสลาม ทําให%เราเห็น
ข%อแตกต5างที่เรายอมรับและเปVนอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมที่เราอยู5ร5วมกัน และพึ่งพาอาศัยกันและกันได%เปVน
อย5างดี ทําได%เกิดการเรียนรู%ข%อมูลสารสนเทศที่ดีๆ มากมายที่เปVนองคความรู%สําหรับเยาวชนของชาติ ที่จะพัฒนา
บ%านเมืองต5อไปตามวิถีทางและหลักปฏิบัติของแต5ละศาสนาภายในสังคมเดียวกันได%เปVนอย5างดี นอกจากนี้ ยังได%รับ
แนวคิด ความรู% การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คําแนะนําต5างๆ จากบุคคลหลายฝ‡าย ทั้งผู%เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบ
ระบบฯ ทั้งกลุ5มเปuาหมาย ทําให%สามารถนํามาวิเคราะห ออกแบบ และประยุกตใช%เพื่อการพัฒนาระบบฯ ได%อย5าง
ลงตัว และเกิดคุณประโยชนสําหรับกลุ5มเปuาหมายอย5างแท%จริง
5. ป<ญหาและอุปสรรคที่พบ
สรุปประเด็นปkญหาต5างๆ ในการดําเนินโครงการมีดังต5อไปนี้ 1) ปkญหาด%านการเดินทาง ซึ่งผู%วิจัย
จะต%องประสานงาน และทําการเก็บรวบรวมข%อมูลจากกลุ5มตัวอย5างที่เปVนวิทยากรชมรมอิสลามศึกษา ที่กระจาย
อยู5ตามโรงเรียนต5างๆ ในกรุงเทพมหานคร และบางครั้งเมื่อไปเก็บรวบรวมข%อมูลแล%วไม5พบวิทยากร จึงทําให%ต%อง
เดิ น ทางไปหลายเที่ ย ว 2) อุ ป สรรคด% า นการสื่ อ สารระหว5 า งผู% วิ จั ย กั บ วิ ท ยากรบางท5 า นที่ มี ปk ญ หาด% า นการใช%
ภาษาไทย เช5น วิทยากรจากประเทศซาอุดิอาระเบีย บางครั้งต%องใช%ล5ามในการแปลภาษาเพื่อการสื่อสารจะได%
เปVนไปในทิศทางเดียวกันและได%ข%อมูลที่ถูกต%อง 3) ปkญหาด%านจํานวนผู%ช5วยนักวิจัยไม5เพียงพอในการช5วยนักวิจัย
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เก็บรวบรวมข%อมูลจริงจากประชากรกลุ5มตัวอย5าง 4) ปkญหาด%านอุปกรณ Computer Hardware ในการติดตั้งและ
การ Implement ระบบเครือข5ายคอมพิวเตอรเพื่อการใช%งานจริง ซึ่งจะต%องจัดหางบประมาณในการดําเนินการ
จัดซื้อใหม5ทั้งหมด
6. ข$อเสนอแนะ
6.1 ข$อเสนอแนะในการนําผลหรือความรู$ที่ได$จากการบริการวิชาการไปใช$
คณะผู%วิจัยได%รวบรวมข%อคิดเห็นและข%อเสนอแนะอื่นๆ ที่มีต5อเว็บแอพพลิเคชั่นชมรมวิทยากรอิสลาม
ศึกษากรุงเทพมหานคร ในลักษณะความเรียงสรุปได%ดังต5อไปนี้ 1) ชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร
ควรประชาสัมพันธเว็บไซตของชมรมฯ ให%กับผู%ใช%ทั่วไป เช5น นักเรียนและประชาชนได%เข%าเยี่ยมชม 2) ชมรมฯ ควร
มีการจัดอบรมสัมมนาในการใช%งานคอมพิวเตอรและระบบเครือข5ายอินเทอรเน็ตให%กับบุคลากรทุกระดับ 3) ควร
ปรับปรุงและพัฒนาระบบให%ทันสมัยและเพียงพอต5อการใช%งาน 4) ภาพโลโก%ของชมรมฯ ควรออกแบบให%เปVน
จุดเด5น เช5นมีเทคนิคการเคลื่อนไหวของภาพ 5) ควรมีเครื่องมือบอกตําแหน5ง เพื่อให%ผู%ใช%งานเว็บไชตทราบว5ากําลัง
อยู5ตําแหน5งใดในเว็บไซต 6) ควรนําระบบเครือข5ายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงมาใช% 7) ควรจัดทําระบบฐานข%อมูลของ
ชมรมฯ ในด%านแผนการสอน และสื่อการสอนให%สมบูรณ และมีปริมาณมากขึ้น 8) ควรจัดหาผู%เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด%านมาเปVนผู%ดูแลระบบของชมรมฯ
6.2 ข$อเสนอแนะในการพัฒนาหรือจัดโครงการบริการวิชาการครั้งต-อไป
ข%อเสนอแนะในการพัฒนามีดังต5อไปนี้ 1) ให%คณะวิชามีการดําเนินการโครงการการบริการวิชาการ
ร5วมกับชุมชนหรือสังคมอย5างต5อเนื่อง 2) ให%อาจารยผู%สอนในแต5ละรายวิชาตระหนักในการบูรณาการการเรียนการ
สอน ด%วยการจัดโครงการหรือกิจกรรมให%สอดคล%องและมีความเหมาะสมกับแต5ละรายวิชา หรืออาจจะมีการบูรณา
การร5วมกันระหว5างรายวิชาที่มีความสัมพันธหรือเกี่ยวข%องกัน โดยมีการจัดโครงการหรือกิจกรรมร5วมกันได%ตาม
เหมาะสม อีกทั้งสนับสนุนให%นักศึกษาเข%ามามีส5วนร5วมในการงานวิจัยร5วมกับอาจารยผู%สอน (เปVนผู%ช5วยนักวิจัย) 3)
ควรปรับ ปรุ งและพั ฒนาระบบให% ทัน สมั ยและเพี ย งพอต5 อการใช% งาน 4) ควรมี เ ครื่ องมื อบอกตํ า แหน5 ง เพื่ อให%
ผู%ใช%งานเว็บไชตทราบว5ากําลังอยู5ตําแหน5งใดในเว็บไซต 5) ควรนําระบบเครือข5ายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงมาใช% 6)
ควรจัดทําระบบฐานข%อมูลของชมรมฯ ในด%านแผนการสอน และสื่อการสอนให%สมบูรณ และมีปริมาณมากขึ้น 7)
ควรจัดหาผู%เชี่ยวชาญเฉพาะด%านมาเปVนผู%ดูแลระบบของชมรมฯ
7. กิตติกรรมประกาศ
การดําเนินงานโครงการวิจัยเชิงพัฒนาและการบริการวิชาการในครั้งนี้ ได%รับความร5วมมือในหลายๆ ด%าน
เปVนอย5างดีจากประธานชมรมวิทยากรอิสลามศึกษา กรุงเทพมหานคร คุณมนตรี ยะรังวงค และเลขานุการชมรม
วิทยากรอิสลามศึกษา กรุงเทพมหานคร คุณอามีน ดาแหม็ง ขอขอบคุณที่ท5านได%อํานวยความสะดวกในหลายๆ
ด%าน เช5น การจัดการประชุม การติดต5อประสานงานกับฝ‡ายและแผนกต5างๆ ที่เกี่ยวข%อง การจัดหาเครื่องมือและ
อุปกรณที่เกี่ยวข%อง การจัดพิธีรับมอบงาน และอื่นๆ ทําให%การดําเนินงานโครงการผ5านไปด%วยความเรียบร%อยและ
บรรลุเปuาหมาย
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