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บทคัดย-อ (บทสรุปโครงการ) 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานครและ
เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู%ใช%บริการ ท่ีมีต5อเว็บแอพพลิเคชั่นชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานครท่ี
คณะผู%วิจัยพัฒนาข้ึน ประชากรท่ีใช%ในการวิจัยได%แก5 บุคลากรของชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร 
สังกัดสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จํานวน 105 คน โดยใช%วิธีเลือกประชากรท้ังหมดเปVนกลุ5มตัวอย5าง   
เครื่องมือท่ีใช%ในการวิจัยได%แก5 แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจแบบมาตราส5วนประมาณค5า วัดความพึง
พอใจ 3 ด%านได%แก5 1) ด%านเนื้อหา 2) ด%านเทคนิคการออกแบบเว็บไซต� และ 3) ด%านประโยชน�และการนําไปใช%  
เก็บรวบรวมข%อมูลและวิเคราะห�ข%อมูลด%วยค5าความถ่ี ค5าร%อยละ ค5าเฉลี่ย และค5าเบ่ียงเบนมาตรฐานด%วยซอฟต�แวร� 
SPSS for Windows 

       ผลการวิจัยสรุปได%ว5า เว็บแอพพลิเคชั่นชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานครท่ีคณะผู%วิจัย
พัฒนาข้ึน โดยใช%วิธีการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นโดยแบบ Rational Unified Process (RUP) วิเคราะห�ระบบและ
ออกแบบระบบเชิงวัตถุด%วยภาษายูเอ็มแอล ข้ันตอนการสร%างระบบเลือกใช%ซอฟต�แวร�ภาษาสคริปต� PHP และ 
ระบบจัดการฐานข%อมูล MySQL และระบบเว็บแอพพลิเคชั่นท่ีพัฒนาทํางานบนเครือข5ายอินเทอร�เน็ต  

การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานครท่ีมีต5อเว็บแอพพลิเคชั่น
ชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานครท่ีคณะผู%วิจัยพัฒนาข้ึน พบว5า บุคลากรชมรมวิทยากรอิสลามศึกษา
กรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจต5อเว็บแอพพลิเคชั่นชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู5ใน
ระดับมาก(µ=4.50)และเม่ือพิจารณารายด%านพบว5ากลุ5มตัวอย5างมีความพึงพอใจต5อเว็บแอพพลิเคชั่นชมรม
วิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร อยู5ในระดับมากทุกด%านเช5นเดียวกัน โดยกลุ5มตัวอย5างมีความพึงพอใจด%าน
เนื้อหามีค5าเฉลี่ยสูงสุด (µ= 4.20) รองลงมาคือ ด%านเทคนิคการออกแบบเว็บไซต� มีค5าเฉลี่ยสูงสุด (µ= 4.16) 
และด%านประโยชน�และการนําไปใช% มีค5าเฉลี่ยสูงสุด (µ= 4.10) ตามลําดับผลการวิจัยจึงสรุปได%ว5าทุกกลุ5มตัวอย5าง
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู5ในระดับมาเว็บแอพพลิเคชั่นท่ีพัฒนาข้ึนสามารถนําไปติดต้ังใช%งานจริงได%และให%
สารสนเทศตรงตามความต%องการของผู%ใช% 

1.  บทนํา (หลักการและเหตุผล) 
การติดต5อสื่อสารในปkจจุบันมีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึนบุคคลท่ัวโลกสามารถติดต5อสื่อสารกันได%ทุกท่ีทุกเวลา

ตลอด 24 ชั่วโมงด%วยเครือข5ายสื่อสารในลักษณะทางด5วนสารสนเทศ เครือข5ายสําคัญท่ีทําให%บรรลุถึงการสื่อสาร
อย5างไม5มีขีดจํากัด ได%แก5 เครือข5ายคอมพิวเตอร� ซ่ึงเปVนการเชื่อมต5อกันระหว5างคอมพิวเตอร�ต้ังแต5 2 เครื่องข้ึนไป
ด%วยระบบและอุปกรณ�โทรคมนาคมต5างๆ ท้ังแบบใช%ตัวกลางสื่อสัญญาณทางกายภาพหรือใช%ตัวกลางสื่อสัญญาณ
ไร%สายด%วยการสื่อสารในยุคไอซีทีทําให%มีการใช%เครือข5ายอินเทอร�เน็ตซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีกว%างขวางท่ัวโลก 
อินเทอร�เน็ตเปVนโครงสร%างพ้ืนฐานของเครือข5ายขนาดใหญ5เรียกว5าเปVนเครือข5ายของเครือข5าย ท่ีรวมและเชื่อมต5อ



 

ศูนย�บริการวิชาการ Tel. 1438 E-Mail : cas@kbu.ac.th  
 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต                      บทความบริการวิชาการ ป�การศึกษา 2556 

เครือข5ายท่ัวโลกจํานวนมากมายมหาศาลเข%าด%วยกันเพ่ือสร%างเปVนเครือข5ายให%คอมพิวเตอร�ท่ัวโลกสามารถติดต5อกัน
ได%ตราบเท5าท่ีคอมพิวเตอร�เหล5านั้นยังต5ออยู5บนอินเทอร�เน็ตเพ่ือใช%งานลักษณะต5างๆท้ังด%านธุรกิจการบันเทิง
การศึกษาเปVนต%นเวิลด�ไวด�เว็บเปVนเครือข5ายคอมพิวเตอร�ท่ีสามารถติดต5อสื่อสารกันได%โดยใช%มาตรฐานในการรับส5ง
ข%อมูลท่ีเปVนหนึ่งเดียวหรือเรียกว5าโปรโตคอล (Protocol) ซ่ึงโปรโตคอลท่ีได%รับความนิยมมากท่ีสุดในปkจจุบันท่ีใช%
บนระบบเครือข5ายอินเทอร�เน็ตมีชื่อว5าทีซีพี/ไอพี (TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet 
Protocol) เพราะสามารถนําเสนอด%วยสื่อหลายมิติ (Hypermedia) เช5น ตัวอักษร เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
ในหน%าจอเดียวกัน นอกจากนี้ยังสามารถสร%างปฏิสัมพันธ�โต%ตอบระหว5างผู%ใช%กับระบบได% การนําเสนอสารสนเทศ
บนเวิลด�ไวด�เว็บทําได%โดยการสร%างเว็บไซต� (Web Site) ซ่ึงเปVนเอกสารบนอินเทอร�เน็ตประเภทสื่อหลายมิติท่ีแต5ละ
หน%าเอกสารสามารถเชื่อมโยงถึงกันได% ทําให%สามารถเข%าถึงสารสนเทศต5างๆได%อย5างกว%างขวาง และก5อให%เกิด
ความรู%ความเข%าใจอย5างชัดเจน เว็บไซต�บนเวิลด�ไวด�เว็บ มีหลายประเภทด%วยกัน เช5น เว็บไซต�ทางด%านธุรกิจและ
การพาณิชย� เว็บไซต�เพ่ือการประชาสัมพันธ� เว็บไซต�ทางด%านการบันเทิง และเว็บไซต�ทางด%านการศึกษา 

     เว็บไซต�การศึกษารูปแบบหนึ่งคือ เว็บไซต�ท่ีนําเสนอเรื่องราวเก่ียวข%องกับหน5วยงานหรือองค�กรใน
ลักษณะเชิงประชาสัมพันธ�เผยแพร5สารสนเทศเก่ียวข%องกับหน5วยงานให%สาธารณชนได%รู%จักท้ังยังสามารถเข%าถึง
มวลชนจํานวนมากนับเปVนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยอีกรูปแบบหนึ่งท่ีสามารถถ5ายทอดองค�ความรู%ได%อย5าง
กว%างขวางและเปVนคลังปkญญาท่ีสําคัญของสังคมซ่ึงจัดทําโดยหน5วยงานหรือองค�กรท่ีเก่ียวข%องจัดทําข้ึน ระบบ
เครือข5ายอินเทอร�เน็ตมีประโยชน�และมีความสําคัญต5อการดําเนินกิจกรรมต5างๆ พัฒนาการหลายอย5างจึงเน%นการ
ทํางานร5วมกับอินเทอร�เน็ต การใช%งานอินเทอร�เน็ตยิ่งแพร5หลายเพ่ิมข้ึน โดยการให%บริการบนเว็บเซอร�วิส ซ่ึงผู%ใช%
สามารถใช%บริการต5างๆ ผ5านทางระบบอินเทอร�เน็ตซ่ึงมีแนวโน%มของการใช%บริการอินเทอร�เน็ตในอนาคตในรูปแบบ
ของเว็บแอพพลิเคชั่นการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น เพ่ือนําเสนอข%อมูลสารสนเทศขององค�กรข้ึนสู5ระบบเครือข5าย
อินเทอร�เน็ตนั้น นอกจากเนื้อหาท่ีมีประโยชน�แล%วจําเปVนอย5างยิ่งท่ีจะต%องให%ผู%เข%าชมเว็บแอพพลิเคชั่นเกิดความพึง
พอใจต5อองค�ประกอบต5างๆ ของเว็บแอพพลิเคชั่นด%วย  ปkจจัยท่ีช5วยให%ผู%เข%าชมเว็บแอพพลิเคชั่นเกิดความพึงพอใจ
ต5อรูปแบบการนําเสนอในเว็บแอพพลิเคชั่นได%แก5 ตัวอักษร รูปภาพ กราฟrก และภาพเคลื่อนไหวท่ีถูกจัดวางไว%อย5าง
สวยงาม 

ชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานครเปVนกลุ5มของครูผู%สอนวิชาอิสลามศึกษาสาระการเรียนรู%สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัด สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  มี
วัตถุประสงค�ของการจัดต้ังชมรมฯ เพ่ือส5งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ให%มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล    ยกระดับและพัฒนาคุณภาพวิทยากรอิสลามศึกษาให%เปVนท่ียอมรับในสังคมเปVน
ศูนย�กลางในการส5งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดทําสื่อการเรียนการสอนและเผยแพร5องค�ความรู%วิชาการสอน
อิสลามศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

      จากการสัมภาษณ�บุคลากรของชมรมฯพบว5า ปkญหาท่ีในการบริหารจัดการชมรมฯ มีดังนี้  1) 
การประชาสัมพันธ�ข%อมูลข5าวสาร ยังอยู5ในรูปของสื่อสิ่งพิมพ�ทําให%ต%องเสียงบประมาณในการนําส5งและยากต5อการ
จัดเก็บเม่ือมีปริมาณมากข้ึนทุกปt  2) ขาดแหล5งเพ่ือเปVนศูนย�กลางความร5วมมือ ความช5วยเหลือ ตลอดจนการ
ถ5ายทอดเทคโนโลยีทางการศึกษาให%แก5วิทยากรผู%สอนศาสนาในโรงเรียน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู% 3) ขาดเว็บไซต�
เพ่ือเปVนสื่อกลางระหว5างคณะกรรมการชมรมฯ กับวิทยากรผู%สอนศาสนาอิสลาม ท่ีสามารถแลกเปลี่ยนข%อมูล
ข5าวสาร และเปVนท่ีรวบรวมสื่อการเรียนการสอน ท่ีจะให%บริการแก5สมาชิก  และ 4) การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนยังขาดวิธีการท่ีหลากหลาย สิ่งท่ีคาดหวัง คือ การมีเว็บไซต�เพ่ือเปVนสื่อกลางของชมรมวิทยากรผู%สอนศาสนา



 

ศูนย�บริการวิชาการ Tel. 1438 E-Mail : cas@kbu.ac.th  
 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต                      บทความบริการวิชาการ ป�การศึกษา 2556 

อิสลาม ท่ีสามารถแลกเปลี่ยนข%อมูลข5าวสาร และเปVนท่ีรวบรวมสื่อการเรียนการสอน ท่ีจะให%บริการแก5สมาชิก 
ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงวิทยากรผู%สอนสามารถนําวิธีการใหม5ๆมาพัฒนา 
ศักยภาพของตนเองได%  
         จากสภาพปkญหาดังกล5าว เพ่ือให%ชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร สามารถประชาสัมพันธ�
ข%อมูลข5าวสารหรือกิจกรรมของชมรมฯ สามารถแลกเปลี่ยนข%อมูลข5าวสาร และเปVนท่ีรวบรวมสื่อการเรียนการสอน
ท่ีจะให%บริการแก5สมาชิก ผ5านเว็บไซต�ของชมรมฯ  ได%อย5างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังเปVนการสร%าง
ภาพลักษณ�ให%แก5ชมรมฯ ในการนําระบบสารสนเทศมาประยุกต�ใช% คณะผู%วิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะนําระบบสารสนเทศ
เข%ามาช5วยในการบริหารจัดการชมรมฯ โดยการออกแบบและพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น ซ่ึงเปVนโปรแกรมท่ีอยู5ในเว็บ
เซิร�ฟเวอร�ท่ีทําหน%าท่ีให%บริการเม่ือมีการร%องขอการใช%บริการจากทางไคลเอนท� ผ5านทางโปรโตคอลสําหรับสื่อสาร
ผ5านเว็บ ซ่ึงการแสดงผลนั้นจะแสดงผลของผลลัพธ�ท่ีได%จากการร%องขอในรูปแบบภาษาหลักท่ีใช%ในการแสดงผลของ
เว็บเพจ HTML ผ5านทางเว็บบราวเซอร� เพ่ือให%บุคลากรของชมรมฯ สามารถนําเสนอสารสนเทศเก่ียวกับ  การ
จัดการข%อมูลสมาชิก  การจัดการบทเรียน การจัดการทําเนียบบุคลากร การจัดการเว็บบอร�ด และการจัดการสมุด
เยี่ยม ตลอดจนเปVนแหล5งศูนย�กลางความร5วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู% และเปVนแหล5งรวบรวมสื่อการเรียนการสอนท่ี
จะให%บริการแก5สมาชิกในชมรมฯ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรชมรมฯ ผ5านเว็บแอพพลิเคชั่นของชมรมฯได%
อย5างอัตโนมัติ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ อีกท้ังเปVนการสร%างภาพลักษณ�ให%แก5ชมรมฯ ในด%านการนําระบบ
สารสนเทศมาประยุกต�ใช% จึงจําเปVนอย5างยิ่งท่ีจะต%องพัฒนาซอฟต�แวร�ประยุกต�เว็บแอพพลิเคชั่นชมรมฯข้ึนใน
ลักษณะของงานวิจัย เพ่ือให%ชมรมฯ ได%มีระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพและนําไปติดต้ังใช%งานได%จริงต5อไป 
2.  วัตถุประสงค5ของโครงการ 

2.1 เพ่ือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร 
2.2 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู%ใช%บริการท่ีมีต5อเว็บแอพพลิเคชั่นชมรมวิทยากรอิสลามศึกษา

กรุงเทพมหานคร 
2.3 เพ่ือการบริการงานวิชาการแก5ชุมชนหรือสังคม 

3.  การดําเนินโครงการ 
 3.1  รูปแบบโครงการ 
เปVนการดําเนินงานด%านการวิจัยเชิงพัฒนาและการให%บริการวิชาการ ในลักษณะการสร%างเครื่องมือ การปฏิบัติการ
ท่ีเปVนการวิเคราะห� การออกแบบ และการพัฒนา และการนําเอาผลงานการวิจัยไปใช%งานสําหรับกลุ5มเปuาหมาย 
 3.2  วิธีดําเนินโครงการ 
การวิจัยครั้งนี้เปVนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร
และประเมินความพึงพอใจ และความคิดเห็นของบุคลากรของชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานครท่ีมีต5อ
เว็บแอพพลิเคชั่นชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานครมีวิธีดําเนินการวิจัย แบ5งออกเปVน 5 ด%าน ได%แก5 ด�าน

ท่ีหนึ่ง เครื่องมือท่ีผู%วิจัยใช%ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ประเภทได%แก5 ก) เว็บแอพพลิเคชั่นชมรมวิทยากรอิสลามศึกษา
กรุงเทพมหานคร เปVนเว็บแอพพลิเคชั่นท่ีมีฟkงก�ชั่น  การจัดการข%อมูลสมาชิก   ข%อมูลข5าวสารประชาสัมพันธ�   การ
จัดการทําเนียบบุคลากร  การจัดการบทเรียนอิสลามศึกษา  การจัดการเว็บบอร�ด และการจัดการสมุดเยี่ยม ข) 
แบบสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นของบุคลากรของชมรวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร ท่ีผู%วิจัย
สร%างข้ึน มี 3  ตอน ได%แก5 ตอนท่ี 1  ข%อมูลท่ัวไปของผู%ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจต5อเว็บ
แอพพลิเคชั่นชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร และ ตอนท่ี 3 ข%อคิดเห็นและข%อเสนอแนะท่ีมีต5อเว็บ
แอพพลิเคชั่นชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร ด�านท่ีสอง การสร%างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 



 

ศูนย�บริการวิชาการ Tel. 1438 E-Mail : cas@kbu.ac.th  
 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต                      บทความบริการวิชาการ ป�การศึกษา 2556 

ผู%วิจัยได%ดําเนินการตามข้ันตอนของการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ซ่ึงมีข้ันตอน 
คือ การกําหนดปkญหา (Problem Statement) ศึกษาความเปVนไปได% (Feasibility Study) การวิเคราะห�ระบบ 
(Analysis) การออกแบบระบบ (Design) การพัฒนาระบบ (Development) การทดสอบระบบ (Testing) การ
ติดต้ังใช%งาน (Implementation) และการบํารุงรักษาระบบ (Maintenance) การเตรียมความพร%อมท่ีเครื่องแม5
ข5าย (Server) ผู%วิจัยได%ขออนุญาตชื่อผู%ใช%ในเครื่อง http://www. Islambma.org มีความพร%อมท่ีจะให%บริการด%าน
การสร%างระบบสารสนเทศ ได%แก5 ติดต้ัง FreeBSD Unix เปVน OS, ติดต้ัง Apache Web Server, ติดต้ังภาษา
สคริปต� PHP และติดต้ังระบบจัดการฐานข%อมูล MySQL มีการพัฒนาระบบท่ีเครื่องลูกข5ายได%จัดเตรียมเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร� ติดต้ังซอฟต�แวร�ระบบปฏิบัติการ Microsoft WindowsXP ซอฟต�แวร�สําหรับการสร%างเว็บไซต�
และรองรับการเขียนภาษาสคริปต� คือ Macromedia Dreamweaver CS6 ติดต้ัง Apache for Windows ทํา
หน%าท่ีเปVน Web Server, ติดต้ัง MySQL ทําหน%าท่ีเปVนระบบจัดการฐานข%อมูล, ติดต้ังภาษาสคริปต� PHP for 
Windows และติดต้ังซอฟต�แวร�  Internet Explorer,  Google Chrome และ Mozilla Firefox  เปVน Web 
Browser ท้ังนี้จําลองให%เครื่องไมโครคอมพิวเตอร� เปVนท้ัง Server และ Client เพ่ือสะดวกในการพัฒนา ทดสอบ
และแก%ไขคําสั่ง (Code) มีการทดสอบและติดต้ัง เม่ือผู%วิจัยได%พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นชมรมวิทยากรอิสลามศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เสร็จสมบูรณ� อีกท้ังได%ทําการติดต้ังและทดสอบ โดยการทดสอบระบบผ5านซอฟต�แวร� Web 
Browser Internet Explorer, Web Browser Google Chrome และ Web Browser Mozilla Firefox   โดย
เลือกวิธีการทดสอบระบบแบบคู5ขนานกับระบบงานเดิม นอกจากนี้ มีการประเมินผลประสิทธิภาพของระบบงาน  
คณะผู%วิจัยดําเนินการประเมินผลตามลําดับเช5น การทดสอบเว็บแอพพลิเคชั่นท่ีพัฒนาข้ึน โดยทดสอบเปVนระยะๆ 
โดยผู%พัฒนาระบบ (Web Developer) และผู%ทดสอบระบบ (Tester Team) เปVนผู%ท่ีทําการทดสอบโปรแกรม และ
แก%ไขปkญหาหรือข%อบกพร5องของโปรแกรม การทดสอบระบบแบ5งออกเปVน 2 ข้ันตอน ได%แก5  การทดสอบทีละ
หน5วยหรือทดสอบทีละฟkงก�ชัน (Unit Testing) ทําการทดสอบโดยนํามารวมกัน (Integration Testing) นําเอา
โปรแกรมท้ังหมดมารวมกันแล%วทําการทดสอบการทํางานโดยทดสอบการทํางานของเมนูต5าง ๆ ในระบบ ว5า
สามารถทํางานได%ตามท่ีออกแบบไว% โดยคณะผู%วิจัยและผู%เชี่ยวชาญทางด%านเนื้อหาและด%านเทคนิคการออกแบบ
เว็บแอพพลิเคชั่น จํานวน 2 ท5าน ได%แก5 รองศาสตราจารย� ดร.กอบชัย เดชหาญ และ รองศาสตราจารย� ดร.
สมศักด์ิ มิตะถา  คณะวิศวกรรมศาสตร�สถาบันเทคโลยีพระจอมเกล%าเจ%าคุณทหาร ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
แล%วทําการปรับปรุงแก%ไขให%ถูกต%องสมบูรณ�ตามข%อเสนอแนะของคณะผู%เชี่ยวชาญ มีกระบวนการในการสร%าง
แบบสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นของบุคลากรของชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร ท่ี
ผู%วิจัยสร%างข้ึนโดยศึกษาเอกสาร ทฤษฏี ตําราวิชาการ ตลอดจนผลงานวิจัยต5างๆท่ีเก่ียวข%องกับการพัฒนาเว็บ
แอพพลิเคชั่นสร%างข%อคําถามตามประเด็นท่ีเก่ียวข%องกับการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น นําข%อคําถามท่ีสร%างข้ึนไปให%
ผู%เชี่ยวชาญทางด%านเนื้อหาและด%านเทคนิคการออกแบบเว็บแอพพลิเคชั่น ตรวจสอบพิจารณาความตรงทางด%าน
เนื้อหา และข%อคําถามแต5ละข%อตรงตามวัตถุประสงค�ของการวิจัยหรือไม5 แล%วนํามาปรับปรุงแกไขเพ่ือสร%างเปVน
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ�ต5อไป ด�านท่ีสาม การวิเคราะห�และออกแบบระบบ คณะผู%วิจัยได%ทําความเข%าใจกับ
ปkญหาท่ีเกิดข้ึนกับกระบวนการทํางานของชมรมฯ โดยการสํารวจระบบการทํางานแบบเก5า เก็บรวบรวม
ข%อเท็จจริงต5างๆของระบบเดิมจากเอกสารท่ีมีอยู5จริงในองค�กร เช5น แผนผังโครงสร%างองค�กร รายงานการประชุม 
แบบฟอร�มต5างๆท่ีใช%งานจริงในแต5ละวัน   โดยการค%นคว%าข%อมูล  การสังเกตการณ�  โดยการศึกษาดูงานจริงท่ี
เกิดข้ึนในชมรมฯ  และการสัมภาษณ�บุคลากรของชมรมฯ ท้ังคณะกรรมการ และวิทยากรอิสลามศึกษา แล%วมาทํา
การวิเคราะห�ปkญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือกําหนดความต%องการของระบบใหม5ตามข้ันตอนของการออกแบบและพัฒนา
ระบบด%วย UML (Unified Modeling Language) ซ่ึงมีหลักการในการวิเคราะห�และออกแบบระบบ ด�านท่ีสี่ การ
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เก็บรวบรวมข%อมูลผู%วิจัยได%ให%กลุ5มตัวอย5างทดลองใช%งานเว็บแอพพลิเคชั่นชมรมวิทยากรอิสลามศึกษา
กรุงเทพมหานครท่ีพัฒนาข้ึน โดยการจัดฝ�กอบรมการใช%งานเว็บแอพพลิเคชั่นชมรมวิทยากรอิสลามศึกษา
กรุงเทพมหานคร โดยจัดเตรียมข%อมูลท่ีใช%งานจริงมาทําการทดสอบและทําการแจกแบบสอบถามให%กลุ5มตัวอย5าง
ประเมินระดับความพึงพอใจ  และขอรับแบบสอบถามคืนด%วยตนเอง โดยใช%แบบสอบถามท่ีผู%วิจัยปรับปรุงข้ึน ตาม
ข%อแนะนําของผู%เชี่ยวชาญ ผู%วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม และตรวจสอบความสมบูรณ�ของเอกสาร เพ่ือนําข%อมูล
ท่ีได%มาวิเคราะห�ผลต5อไป และด�านท่ีห�า การวิเคราะห�ข%อมูล ผู%วิจัยได%รวบรวมข%อมูลท่ีได%จากแบบสอบถามมาจัดให%
เปVนหมวดหมู5 โดยแบ5งข%อมูลออกเปVน 2 กลุ5ม คือ กลุ5มท่ี 1 ข%อมูลท่ีเปVนตัวเลขท่ีสามารถคํานวณได%จะใช%โปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS (Statistical Package Social Sciences) ในการวิเคราะห�ข%อมูลทางสถิติและกลุ5มท่ี 2 คือ ข%อมูล
ท่ีเปVนแบบแสดงความคิดเห็น ผู%วิจัยได%นํามาทําการวิเคราะห�และสรุปเพ่ือใช%ประกอบกับข%อมูลท่ีคํานวณได%จาก
โปรแกรมสําเร็จรูป 
 3.3  กลุ5มเปuาหมาย (ผู%รับบริการ)  
กลุ5มประชากร กลุ5มตัวอย5าง และกลุ5มเปuาหมายในโครงการการวิจัยเปVนกลุ5มเดียวกัน นั่นคือ ประชากร คือ 
บุคลากรของชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร ท่ีปฎิบัติงานในปt 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 ท่ีปฎิบัติงานใน
ปt พ.ศ. 2555-2556 รวม 105 คน โดยจําแนกตามสภาพการทํางานดังนี้  คณะกรรมการชมรมวิทยากรอิสลาม
ศึกษากรุงเทพมหานคร จํานวน 15 คน และวิทยากรผู%สอนวิชาอิสลามศึกษาระดับประถมศึกษา ในโรงเรียน สังกัด 
สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จํานวน 105 คน โดยใช%วิธีเลือกประชากรท้ังหมดเปVนกลุ5มตัวอย5าง (เนื่องจากมี
จํานวนประชากรน%อย) 
 3.4  พ้ืนท่ีบริการวิชาการ 
ศูนย�บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห5งชาติเฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก%า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร 
 3.5  ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 ถึง วันท่ี 31 พฤษภาคม 2556 
 3.6  สถานท่ีจัดโครงการ 
ศูนย�บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห5งชาติเฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก%า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร 
 3.7  การประเมินโครงการ 
   - วิธีการ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นของบุคลากรของชมรวิทยากรอิสลามศึกษา
กรุงเทพมหานคร ท่ีผู%วิจัยสร%างข้ึน ดังได%กล5าวไว%ในหัวข%อวิธีการดําเนินโครงการ โดยผลการประเมินแบ5งเปVน 2 ส5วน 
ได%แก5 ส�วนแรก ข%อมูลท่ัวไปของผู%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 ส5วนวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเปVนร%อยละ 
60.00 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท คิดเปVนร%อยละ 3.00  มีประสบการณ�ในการทํางาน 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
อินเตอร�เน็ตเพ่ือเผยแพร5และจัดเก็บข%อมูลหรือการรับ-ส5ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส� อยู5ในระดับพอใช%เปVน คิดเปVน
ร%อยละ 40.00 อยู5ในระดับค5อนข%างชํานาญ คิดเปVนร%อยละ 40.00  และอยู5ในระดับชํานาญ คิดเปVนร%อยละ 10.00 
ตามลําดับ ส�วนท่ีสอง ความพึงพอใจต5อเว็บแอพพลิเคชั่นชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร พบว5า กลุ5ม
ตัวอย5างมีความพึงพอใจต5อเว็บแอพพลิเคชั่นชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร อยู5ในระดับ มาก (µ  = 
4.20) และเม่ือพิจารณารายด%านพบว5า กลุ5มตัวอย5างมีความพึงพอใจ  ด%านประโยชน�และการนําไปใช% อยู5ในระดับ 
มาก ค5าเฉลี่ยสูงสุด (µ  = 4.20) รองลงมาคือ ด%านด%านเทคนิคการออกแบบเว็บไซต� มีค5าเฉลี่ย (µ  = 4.15) และ
ด%านเนื้อหา  มีค5าเฉลี่ย (µ  = 4.07) ตามลําดับ 
  - เครื่องมือ: เครื่องมือท่ีผู%วิจัยใช%ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ประเภทได%แก5 ก) เว็บแอพพลิเคชั่นชมรมวิทยากร
อิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร เปVนเว็บแอพพลิเคชั่นท่ีมีฟkงก�ชั่น การจัดการข%อมูลสมาชิก  ข%อมูลข5าวสาร
ประชาสัมพันธ� การจัดการทําเนียบบุคลากร  การจัดการบทเรียนอิสลามศึกษา การจัดการเว็บบอร�ด และการ
จัดการสมุดเยี่ยม ข) แบบสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นของบุคลากรของชมรวิทยากรอิสลามศึกษา
กรุงเทพมหานคร ท่ีผู%วิจัยสร%างข้ึน มี 3  ตอน ได%แก5 ตอนท่ี 1  ข%อมูลท่ัวไปของผู%ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ความ
พึงพอใจต5อเว็บแอพพลิเคชั่นชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร และ ตอนท่ี 3 ข%อคิดเห็นและ
ข%อเสนอแนะท่ีมีต5อเว็บแอพพลิเคชั่นชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร 
 3.8  การติดตามผลความสําเร็จโครงการภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
   - วิธีการ ประธานศูนย�บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห5งชาติเฉลิมพระเกียรติได%มอบหมายให%มีการ
ประสานงานต5อเนื่องเก่ียวกับการใช%งานระบบเว็บแอพลิเคชั่นระหว5าง System Administrator และผู%รับผิดชอบ
โครงการผ5านทางช5องทางการสื่อสารของเว็บแอพลิเคชั่นในระดับ Adminnistrator เพ่ือทําการ Monitoring และ
การ Update ข%อมูลสารสนเทศต5างๆ ให%เปVนปkจจุบัน และหากเกิดปkญหาหรือข%อผิดพลาดใด ก็สามารถทําการ
แก%ไขหรือให%คําแนะนําปรึกษาได%โดยตรงผ5านทางระบบฯ ดังกล5าว อีกท้ังใช%วิธีการ Remote Access เข%าไปยัง 
Server เพ่ือกระทําการใดๆ กับระบบได%โดยตรง นอกจากนั้น ผู%รับผิดชอบโครงการยังได%จัดทําคู5มือการใช%งาน
ระบบแบบละเอียด ให%กับศูนย�บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห5งชาติเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือมอบหมายให%กับ 
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 ซ่ึงเปVนการขยายขอบเขตของการวิจัยไปสู5ชุมชนหรือสังคม นั่นคือ นําผลท่ีได%
จากการวิจัยไปใช%ประโยชน�ในด%านการให%การบริการวิชาการกับชุมชนหรือสังคม เพ่ือให%เกิดประโยชน�ในการ
นําไปใช%งานจริงอีกท้ังการประยุกต�ใช%ในด%านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข%อง ทําให%เกิดคุณค5ากับชุมชนหรือสังคม 

4.  ผลการดําเนินโครงการ 

 4.1 ผลการดําเนินงาน (เชิงคุณภาพ : ประโยชน�หรือผลกระทบของโครงการ) 
  ผลการดําเนินโครงการวิจัยเชิงพัฒนาและการบริการวิชาการนี้ บรรลุตามเปuาหมายท้ังในด%านการวิจัย
และการบริการวิชาการ ท่ีมีการนําผลการวิจัยไปใช%ประโยชน�จริงสําหรับกลุ5มเปuาหมายท่ีทางศูนย�บริหารกิจการ
ศาสนาอิสลามแห5งชาติเฉลิมพระเกียรติ ได%ขอความอนุเคราะห�มายังคณะฯ เพ่ือการดําเนินการดังกล5าว โดยท่ีผล
การดําเนินโครงการ ได%ทําให%เกิดคุณประโยชน�สําหรับกลุ5มเปuาหมายท่ีรับบริการ ดังท่ีได%กล5าวไว%ในบทคัดย5อและบท
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นําแล%ว แต5ท้ังนี้ ผลการวิเคราะห�และข%อคิดเห็นหรือข%อเสนอแนะต5างๆ ท่ีเราได%รับนั้น จะถูกนํามาปรับปรุงและ
พัฒนาให%ดีข้ึนในโอกาสต5อไป ซ่ึงจะเปVนการดําเนินการแบบต5อเนื่องท่ีทางคณะฯ และศูนย�บริหารกิจการศาสนา
อิสลามแห5งชาติเฉลิมพระเกียรติ จะประสานงานระหว5างกันเพ่ือการดําเนินการหรือการขยายขอบเขตงานวิจัยใน
โอกาสต5อไป 
 4.2 ผลการประเมินโครงการ (เชิงปริมาณ : ร%อยละและค5าเฉลี่ยเต็ม 5) 

 บรรลุเปuาหมาย ด%านคุณภาพของเครื่องมือและการใช%งานจริงของระบบเว็บแอพลิเคชั่น ท่ีมีผลโดยตรง
ต5อกลุ5มเปuาหมาย โดยวัดจากแบบสอบถามถึงความพึงพอใจและความคิดเห็นของบุคลากรของชมรวิทยากรอิสลาม
ศึกษากรุงเทพมหานคร ท่ีผู%วิจัยสร%างข้ึน ซ่ึงอยู5ในระดับ มาก (µ  = 4.20) และเม่ือพิจารณารายด%านพบว5า กลุ5ม
ตัวอย5างมีความพึงพอใจ  ด%านประโยชน�และการนําไปใช% 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 
  ผลท่ีทําให%เกิดจากการบูรณาการได%แก5 1) ทําให%ผู%ดําเนินโครงการได%เปrดโลกทัศน�และศึกษาความเปVน
จริง ความจําเปVนและข%อมูลสารสนเทศท่ีสําคัญของการบริหารกิจการศาสนาอิสลาม อีกท้ังบทบาทของชมรม
วิทยากรอิสลามศึกษา กรุงเทพมหานคร เพ่ือการนําข%อมูลต5างๆ มาวิเคราะห� ออกแบบ และพัฒนา เพ่ือเปVน
งานวิจัยให%ตรงกับความต%องการในการใช%งานเพ่ือคุณประโยชน�ของกลุ5มเปuาหมายอย5างแท%จริง 2) ทําให%ผู%ดําเนิน
โครงการได%นําความรู% ประสบการณ�ต5างๆ มาแบ5งปkนให%กับคณาจารย�ประจําคณะฯ เปVนการกระตุ%น และส5งเสริมให%
คณาจารย�ประจําคณะฯ ได%ร5วมกันสร%างผลงานวิจัย และนําผลประโยชน�จากการวิจัยไปสู5ชุมชนหรือสังคม อีกท้ัง
การนําความรู%ไปสู5กระบวนการจัดการเรียนการสอน และให%นักศึกษาเข%ามามีส5วนร5วมในการทํางานวิจัยและการ
บริการวิชาการเพ่ือชุมชนหรือสังคมต5อไป 3) ทําให%เกิดภาพลักษณ�และสัมพันธ�อันดีเยี่ยมระหว5างมหาวิทยาลัยและ
ชุมชน เปVนการช5วยเหลือและพ่ึงพากันในสังคม ทําให%สังคมมีความเปVนอันเดียวกัน ไม5มีการแบ5งแยก ศาสนาหรือ
สถาบันใดๆ ส5งผลให%การอยู5ร5วมกันในสังคมนั้นมีคุณค5า มีความหมาย และมีความสุขด%านจิตใจ ซ่ึงต5างก็รู%จักการ
ให%แก5กันและกัน สังคมจะน5าอยู5มากข้ึน 

4.4 ความรู$ท่ีได$จากการบริการวิชาการ 
  ทําให%ผู%ดําเนินโครงการรู%เก่ียวกับบทบาท หลักการ ความคิด และสังคมของชาวอิสลาม ทําให%เราเห็น
ข%อแตกต5างท่ีเรายอมรับและเปVนอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมท่ีเราอยู5ร5วมกัน และพ่ึงพาอาศัยกันและกันได%เปVน
อย5างดี ทําได%เกิดการเรียนรู%ข%อมูลสารสนเทศท่ีดีๆ มากมายท่ีเปVนองค�ความรู%สําหรับเยาวชนของชาติ ท่ีจะพัฒนา
บ%านเมืองต5อไปตามวิถีทางและหลักปฏิบัติของแต5ละศาสนาภายในสังคมเดียวกันได%เปVนอย5างดี นอกจากนี้ ยังได%รับ
แนวคิด ความรู% การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คําแนะนําต5างๆ จากบุคคลหลายฝ�าย ท้ังผู%เชี่ยวชาญท่ีตรวจสอบ
ระบบฯ ท้ังกลุ5มเปuาหมาย ทําให%สามารถนํามาวิเคราะห� ออกแบบ และประยุกต�ใช%เพ่ือการพัฒนาระบบฯ ได%อย5าง
ลงตัว และเกิดคุณประโยชน�สําหรับกลุ5มเปuาหมายอย5างแท%จริง 
5. ป<ญหาและอุปสรรคท่ีพบ 
  สรุปประเด็นปkญหาต5างๆ ในการดําเนินโครงการมีดังต5อไปนี้ 1) ปkญหาด%านการเดินทาง ซ่ึงผู%วิจัย
จะต%องประสานงาน และทําการเก็บรวบรวมข%อมูลจากกลุ5มตัวอย5างท่ีเปVนวิทยากรชมรมอิสลามศึกษา ท่ีกระจาย
อยู5ตามโรงเรียนต5างๆ ในกรุงเทพมหานคร และบางครั้งเม่ือไปเก็บรวบรวมข%อมูลแล%วไม5พบวิทยากร จึงทําให%ต%อง
เดินทางไปหลายเท่ียว 2) อุปสรรคด%านการสื่อสารระหว5างผู%วิจัยกับวิทยากรบางท5านท่ีมีปkญหาด%านการใช%
ภาษาไทย เช5น วิทยากรจากประเทศซาอุดิอาระเบีย บางครั้งต%องใช%ล5ามในการแปลภาษาเพ่ือการสื่อสารจะได%
เปVนไปในทิศทางเดียวกันและได%ข%อมูลท่ีถูกต%อง 3) ปkญหาด%านจํานวนผู%ช5วยนักวิจัยไม5เพียงพอในการช5วยนักวิจัย
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เก็บรวบรวมข%อมูลจริงจากประชากรกลุ5มตัวอย5าง 4) ปkญหาด%านอุปกรณ� Computer Hardware ในการติดต้ังและ
การ Implement ระบบเครือข5ายคอมพิวเตอร�เพ่ือการใช%งานจริง ซ่ึงจะต%องจัดหางบประมาณในการดําเนินการ
จัดซ้ือใหม5ท้ังหมด 

6. ข$อเสนอแนะ 
6.1 ข$อเสนอแนะในการนําผลหรือความรู$ท่ีได$จากการบริการวิชาการไปใช$ 

  คณะผู%วิจัยได%รวบรวมข%อคิดเห็นและข%อเสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีมีต5อเว็บแอพพลิเคชั่นชมรมวิทยากรอิสลาม
ศึกษากรุงเทพมหานคร ในลักษณะความเรียงสรุปได%ดังต5อไปนี้ 1) ชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร 
ควรประชาสัมพันธ�เว็บไซต�ของชมรมฯ ให%กับผู%ใช%ท่ัวไป เช5น นักเรียนและประชาชนได%เข%าเยี่ยมชม 2) ชมรมฯ ควร
มีการจัดอบรมสัมมนาในการใช%งานคอมพิวเตอร�และระบบเครือข5ายอินเทอร�เน็ตให%กับบุคลากรทุกระดับ 3) ควร
ปรับปรุงและพัฒนาระบบให%ทันสมัยและเพียงพอต5อการใช%งาน 4) ภาพโลโก%ของชมรมฯ ควรออกแบบให%เปVน
จุดเด5น เช5นมีเทคนิคการเคลื่อนไหวของภาพ 5) ควรมีเครื่องมือบอกตําแหน5ง เพ่ือให%ผู%ใช%งานเว็บไชต�ทราบว5ากําลัง
อยู5ตําแหน5งใดในเว็บไซต� 6) ควรนําระบบเครือข5ายอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงมาใช% 7) ควรจัดทําระบบฐานข%อมูลของ
ชมรมฯ ในด%านแผนการสอน และสื่อการสอนให%สมบูรณ� และมีปริมาณมากข้ึน 8) ควรจัดหาผู%เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด%านมาเปVนผู%ดูแลระบบของชมรมฯ 

6.2 ข$อเสนอแนะในการพัฒนาหรือจัดโครงการบริการวิชาการครั้งต-อไป 
  ข%อเสนอแนะในการพัฒนามีดังต5อไปนี้ 1) ให%คณะวิชามีการดําเนินการโครงการการบริการวิชาการ
ร5วมกับชุมชนหรือสังคมอย5างต5อเนื่อง 2) ให%อาจารย�ผู%สอนในแต5ละรายวิชาตระหนักในการบูรณาการการเรียนการ
สอน ด%วยการจัดโครงการหรือกิจกรรมให%สอดคล%องและมีความเหมาะสมกับแต5ละรายวิชา หรืออาจจะมีการบูรณา
การร5วมกันระหว5างรายวิชาท่ีมีความสัมพันธ�หรือเก่ียวข%องกัน โดยมีการจัดโครงการหรือกิจกรรมร5วมกันได%ตาม
เหมาะสม อีกท้ังสนับสนุนให%นักศึกษาเข%ามามีส5วนร5วมในการงานวิจัยร5วมกับอาจารย�ผู%สอน (เปVนผู%ช5วยนักวิจัย) 3) 
ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบให%ทันสมัยและเพียงพอต5อการใช%งาน 4) ควรมีเครื่องมือบอกตําแหน5ง เพ่ือให%
ผู%ใช%งานเว็บไชต�ทราบว5ากําลังอยู5ตําแหน5งใดในเว็บไซต� 5) ควรนําระบบเครือข5ายอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงมาใช% 6) 
ควรจัดทําระบบฐานข%อมูลของชมรมฯ ในด%านแผนการสอน และสื่อการสอนให%สมบูรณ� และมีปริมาณมากข้ึน 7) 
ควรจัดหาผู%เชี่ยวชาญเฉพาะด%านมาเปVนผู%ดูแลระบบของชมรมฯ 

7. กิตติกรรมประกาศ 
 การดําเนินงานโครงการวิจัยเชิงพัฒนาและการบริการวิชาการในครั้งนี้ ได%รับความร5วมมือในหลายๆ ด%าน
เปVนอย5างดีจากประธานชมรมวิทยากรอิสลามศึกษา กรุงเทพมหานคร คุณมนตรี ยะรังวงค� และเลขานุการชมรม
วิทยากรอิสลามศึกษา กรุงเทพมหานคร คุณอามีน ดาแหม็ง ขอขอบคุณท่ีท5านได%อํานวยความสะดวกในหลายๆ 
ด%าน เช5น การจัดการประชุม การติดต5อประสานงานกับฝ�ายและแผนกต5างๆ ท่ีเก่ียวข%อง การจัดหาเครื่องมือและ
อุปกรณ�ท่ีเก่ียวข%อง การจัดพิธีรับมอบงาน และอ่ืนๆ ทําให%การดําเนินงานโครงการผ5านไปด%วยความเรียบร%อยและ
บรรลุเปuาหมาย 

 


