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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู” โดย

มีวัตถุประสงค์ ในการถอดรูปแบบองค์ความรู้กระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
กระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้กระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู  
รวมถึงสร้างระบบสารสนเทศเพื่อจัดการกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดูและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งสนับสนุนการใช้งานผ่านเว็บไซต์ และโมบายแอป
พลิเคชัน สำหรับจัดเก็บองค์ความรู้ของกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดูให้กับหน่วยงานและเผยแพร่
ข้อมูลองค์ความรู้ให้กับเกษตกรรายใหม่รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่สนใจ ซึ่งผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิจัย
ตามลำดับ ดังนี้ 
 
ผลการศึกษาบริบทและรวบรวมข้อมูลภาพรวม ที่ต้องการนำเสนอระบบสารสนเทศเพื่อจัดการ
กระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู 

ดำเนินการโดยการศึกษาข้อมูลงานวิจัย ข้อมูลเชิงพื้นที่และงานวิจัยที่ผ่านมา ผู้วิจัยได้เก็บ

ข้อมูลบริบทของชุมชน โดยศึกษาจากเอกสารเกี่ยวกับการผลิตลำไยนอกฤดู วิธีการเตรียมต้นลำไย 

การบำรุงตลอดจนการดูแลลำไยในแต่ละช่วงอายุ ตลอดจนลงพื้นที่เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลของ

ชุมชนที่มีการปลูกลำไยในเขตอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ทำการสร้างครื่องมือเพ่ือใช้สำรวจรูปแบบ

ความต้องการของระบบสารสนเทศเพื่อจัดการกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดูแบบมีส่วนร่วมของ

เกษตรกรชุมชน อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โดยมีกลุ่มผู้เข้าร่วมในการกำหนดรูปแบบของระบบสารสนเทศฯ 

ดังนี้ 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1.1  นักวิจัย 
1.2  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 
1.3  ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพร และผลไม้ 
1.4  ประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่  
1.5  รองประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ 
1.6  กำนัน 
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1.7 ผู้ใหญ่บ้าน 
1.8  เกษตรกรผู้ปลูกลำไย 
1.9  เกษตรกรผู้เลี้ยงไส้เดือนและทำปุ๋ยไส้เดือน 

2.   ผลการดำเนินกิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผู้เกี ่ยวข้องและ
นักวิจัย 

      ในการดำเนินกิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้มีวิทยากร 1 ท่าน ดังนี ้ คือ  
อาจารย์ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมการใช้เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างกลุ่มนักวิจัยและผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลด้วยการระดมความ
คิดเห็นแบบมีส่วนร่วม  และใช้แบบสัมภาษณ์/แบบสำรวจ (ภาคผนวก ก) สรุปเนื้อหาได้ดังต่อไปนี้ 

2.1  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ  

จากการสำรวจข้อมูลจากผู้เข้าร่วมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู มีผู้เข้าร่วมในการจัด

เวทีชุมชนจากหน่วยงานดังนี้ 

2.1.1   นักวิจัย  
2.1.2   เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 
2.1.3   ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ 
2.1.4   ประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ 
2.1.5   รองประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่  
2.1.6   กำนัน 
2.1.7   ผู้ใหญ่บ้าน 
2.1.8   เกษตรกรผู้ปลูกลำไย 
2.1.9   เกษตรกรผู้เลี้ยงไส้เดือนและทำปุ๋ยไส้เดือน 

2.2 ส่วนที่ 2 การนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการผลิตลำไยนอกฤดูควรจะอยู่ในรูปแบบใด 

จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนการจัดเวทีชุมชนเรื่องการ
นำระะบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตลำไยนอก
ฤด ูได้ผลการสรุปและรวบรวมข้อมูลความต้องการรูปแบบการเผยแพร่มีดังนี้ 

2.2.1 วีดีทัศน์ 
2.2.2 website 

 2.2.3   ถ่ายทำสถานท่ีจริง คนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมมากท่ีสุด เอกสารแผ่นผับ 
     2.2.4   ให้อัปเดตตลอด 
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     2.2.5   เน้นรูปภาพ 
2.2.6  เส้นทางการเดินทาง 
2.2.7  Google Ads, Google map , TWP Adrisor OrCode, youtuber 
2.2.8  เว็บไซต์แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลำไยนอกฤดู 
2.2.9  ทำเป็นวีดีโอ 
2.2.10 อยากได้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยเข้าถึงผู้บริโภคง่ายขึ้น  

2.3  ส่วนที่ 3 ข้อมูลที่จะนำไปเผยแพร่ให้ให้แก่ผู้สนใจหรือเกษตรกรที่มีความสนใจ 
 ในการจัดเวทีการประชุมในครั้งนี้ผู้เข้าประชุมได้มีการแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบของระบบสารสนเทศเพื่อจัดการกระบวนการผลิตลำไยนอก
ฤดูแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรชุมชน อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ดังนี้ 

 2.3.1  แสดงตำแหน่งเดินทางในลักษณะของแผนที่ในชุมชนคล้ายๆ กับการ
แสดงแผนที่ใน Google map 

 2.3.2  ควรแสดงรายละเอียดของแมลงหรือศตรูพืช   
2.3.3  ควรมีการแสดงวิดีโอของสถานที่โดยได้เห็นจากการใช้โทรศัพท์มือถือ

ด้วยวิธีการส่องผ่าน QR code 
2.3.4  ควรมีการนำเสนอในรูปแบบวิดีโอและรูปภาพกระบวนการผลิตลำไย

เพ่ือจะได้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน 
2.3.5  ควรบ่งบอกถึงสถานที่หรือตำแหน่งที่ตั้งของสวนลำไยที่ต้องการจะ

ติดต่อหรือเดินทางไปเยี่ยมชม 
2.4   ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

2.4.1  ควรมีการจัดทำแผ่นพับเพื่อเป็นเอกสารช่วยในการส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ 

2.4.2  ควรอบรมให้สมาชิกสามารถเพ่ิมและแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตัวเอง 
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ภาพที่ 4.1 กิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง 
                               ในกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู 
 
ผลการศึกษาข้อมูลและการจัดเก็บองค์ความรู้ในกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดูจากปราชญ์/
เกษตรกร ในอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 

ในขั้นตอนการจัดเก็บองค์ความรู้ในกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดูจากปราชญ์/เกษตรกร
ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1.    กำหนดแบบฟอร์มและหัวข้อที่จะทำการสัมภาษณ์และถอดองค์ความรู้ในกระบวนการ
ผลิตลำไยนอกฤดู โดยมีหัวข้อในการสัมภาษณ์เพ่ือนำข้อมูลที่ได้จัดเก็บไว้ในฐานองค์ความรู้ ดังต่อไปนี้ 

1.1   ชื่อสถานที่ 
1.2   ที่ตั้งสถานที่ 
1.3   ชื่อปราชญ์ผู้ให้ข้อมูล 
1.4   เบอร์โทรติดต่อ 
1.5 เว็ปที่เก่ียวข้อง 
1.6   ประวัติความเป็นมาของสวนลำไย 

           1.7  พันธุ์ของลำไยที่ปลูกในปัจจุบัน 
1.8.  อายุในการให้ผลผลิต 
1.9   ระยะเวลา เก็บผลผลิต 

1.10. ระยะเวลาในการออกดอก 

1.11 ระยะเวลาในการออกผล 



49 

 

 

1.12  ระยะห่างในการปลูกแต่ละต้นลำไย 

1.13 สภาพดินที่เหมาะสมกับการปลูกลำไย 

1.14 สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมกับการปลูกลำไย 
1.15 นำผลผลิตจากลำไยที่ได้ไปทำผลิตภัณฑ์ใดบ้าง 
1.16 นำไปผลิตเป็นสินค้าแปรรูป 
1.17 รูปภาพ 
1.18 คลิปวิดีโอ 
1.19 แผนที่ในการเดินเทาง 

2.   วิธีการดูแล 

2.1   การรดน้ำ 

2.2   ปุ๋ยที่ใช้ 

2.3   การใส่ปุ๋ย          

2.4   การเตรียมต้น 

2.5   เทคนิคที่ใช้ในการเตรียมต้น 

2.6   การดูแลลำไยหลังติดผล 

2.7   การตัดแต่งช่อผล 

3.   การเตรียมข้อมูลและหัวข้อที่ใช้ในการสัมภาษณ์ปราชญ์ ผู้รู้ที่ปลูกลำไยนอกฤดู มีดังนี้ 
     3.1   ถ่ายทำวิดีโอช่วงที่ 1 เล่าเรื่องราวและความเป็นมา 

3.1.1 แนะนำตัว 
3.1.2 เล่าความเป็นมาของ วิสาหกิจชุมชน และการริเริ่มการผลิตลำไยนอกฤด 

ด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ 
3.1.3 จำนวนต้นลำไยที่นำมาผลิตลไยนอกฤดู และใช้สายพันธุ์ใด 
3.1.4 การวางแผนการผลิตลำไยนอกฤดู(การเตรียมในแต่ละเดีอน) และ 

ระยะห่างในการปลูกต้นลำไย 
3.1.5 ผลผลิตต่อต้นประมาณ กี่ กก และผลผลิตที่ได้ จากที่ผ่านมา นำออกสู่ 

ตลาดในลักษณะใดบ้าง  
3.1.6 การเตรียมปุ๋ยที่ใช้ในกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู 
3.1.7 เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจจะดูงานหรือปรึกษา สามารถติดต่อได้อย่างไร 
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3.2  ถ่ายทำวิดีโอช่วงที่ 2 สาธิตกระบวนการและขั้นตอนการผลิตลำไยนอกฤดู 

3.2.1   การเตรียมต้นลำไย (ช่วงเดือน) 
1) สาธิตพร้อมทั้งอธิบายวิธีการเตรียมต้นลำไย (การตัดแต่งกิ่ง ความสูง

ของต้นลำไย)  
2) สาธิตพร้อมทั้งอธิบายวิธีการใส่ปุ๋ย (ปุ๋ยที่ใช้ ระยะห่างจากโคนต้น) 
3) สาธิตพร้อมทั้งอธิบายวิธีการรดน้ำ 
4) สาธิตพร้อมทั้งอธิบายวิธีการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช 

3.2.2  การบังคับให้ต้นลำไยออกดอก(ช่วงเดือน) 
1) สาธิตพร้อมทั้งอธิบายวิธีการทำให้ลำไยออกดอก  
2) สาธิตพร้อมทั้งอธิบายวิธีการใส่ปุ๋ย 
3) สาธิตพร้อมทั้งอธิบายวิธีการรดน้ำ 
4) สาธิตพร้อมทั้งอธิบายวิธีการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช 
5) หลังจากใช้กระบวนการในการบังคับให้ลำไยออกดอกแล้วจะใช้

ระยะเวลาประมาณเท่าไรถึงจะออกดอก 
3.3.3  การดูแลระยะต้นลำไยออกดอกติดผล(ช่วงเดือน) 

1) สาธิตพร้อมทั้งอธิบายวิธีการดูแลต้นลำไยช่วงออกดอกติดผล 
2) สาธิตพร้อมทั้งอธิบายวิธีการใส่ปุ๋ย 
3) สาธิตพร้อมทั้งอธิบายวิธีการรดน้ำ 
4) สาธิตพร้อมทั้งอธิบายวิธีการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช 

3.3.4  การดูแลและทำให้ลูกลำไยมีขนาดโตและมีคุณภาพ(ช่วงเดือน) 
1) สาธิตพร้อมทั้งอธิบายวิธีการดูแลต้นลำไยช่วงออกดอกติดผล 
2) สาธิตพร้อมทั้งอธิบายวิธีการใส่ปุ๋ย 
3) สาธิตพร้อมทั้งอธิบายวิธีการรดน้ำ 
4) สาธิตพร้อมทั้งอธิบายวิธีการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช 

3.3.5   ขั้นตอนการเก็บผลผลิตลำไยนอกฤดู(ช่วงเดือน) 
1) อธิบายวิธีการสังเกตุลูกลำไยที่พร้อมเก็บเกี่ยว 
2) วิธีการเก็บเกี่ยว 
3) การคัดเกรดลำไยนอกฤดู 
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ภาพที่ 4.2  การลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์ปราชญ์ชุมชน/เกษตรกรผู้ผลิตลำใยนอกฤดู 

                           อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 
 
ผลการพัฒนาระบบระบบสารสนเทศเพื่อจัดการกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู แบบมีส่วนร่วม
ของเกษตรกรชุมชน อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 

งานวิจัยนี้ได้ทำการพัฒนาระบบระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู 
แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรชุมชน อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ด้วยกระบวนการ SDLC  ได้พัฒนาระบบ
สารสนเทศซึ่งแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วน คือ  

1.  ส่วนการประสานงานของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Admin) ซึ่งเป็นส่วนที่พัฒนาหน้า
เว็บไซต์สำหรับจัดการข้อมูลกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู สถานที่ปลูกลำไย ช้อมูลปราชญ์/
เกษตรกรผู้ปลูกลำไย คลิปวีโดโอ แผนที่การเดินทาง โดยผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา 
และแสดงรายละเอียด ข้อมูลดังกล่าว โดยระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นจะทำการสร้าง QR code ของ
ข้อมูลในแต่ละชุดที่ได้ทำการสัมภาษณ์องค์ความรู้ เพื่อเชื่อมโยงรายละเอียดในการนำเสนอข้อมูล
สำหรับผู้สนใจหรือเกษตรกรที่มีความสนใจ ซึ่งมีข้ันตอนการใช้งานดังนี้ 
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  ให ้ ท ำการพ ิ มพ ์  URL:  https://www.lamphun-longan.cmru.ac.th/manage จะ
ปรากฏหน้าจอการ login เข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ โดยกำหนด username : longan_lumphun 
password : cmrulongan2846 ดังภาพที่ 4.3 
 

 
 

ภาพที่ 4.3 แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ 
 

เมื่อใส่ข้อมูลผู้ใช้ และรหัสผ่าน แล้ว ระบบจะทำการตรวจสอบ หากข้อมูลถูกต้องจะ
ปรากฏหน้าจอแสดงส่วนเชื่อมโยงไปยังหน้าจอท่ีสามารถจัดการกับข้อมูลที่ต้องการ ดังภาพที่ 4.3 
 

 
 

ภาพที่ 4.4 แสดงหน้าจอส่วนเชื่อม่โยงไปยังหน้าจอการจัดการข้อมูล 

https://www.lamphun-longan.cmru.ac.th/manage?fbclid=IwAR0t4QIo0O8vbnfiDtjGQaBWVqwKSyCJe_HN5zAI8Jfj4e9BHTIa5gv4dRo
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จากภาพที่ 4.3  เมนูในการจัดการข้อมูลจะปรากฏตรงการหน้าจอ ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถ
ทำการเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูลสถานที่ ข้อมูลปราชญ์/เกษตรกรผู้ให้ข้อมูล ข้อมูลจังหวัด ข้อมูล
อำเภอ ข้อมูลตำบล ข้อมูลหมู่บ้าน คำนำหน้าชื่อ ข้อมูลผู้ใช้งาน แสดงตัวอย่างดังภาพที่ 4.4-4.12  
  

  
 

ภาพที่ 4.5 แสดงหน้าเว็บเพจการจัดการข้อมูลประเภทสถานที่ 
 

 
 

ภาพที่ 4.6 แสดงเว็บเพจการจัดการข้อมูลกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู 
 

 
 

ภาพที่ 4.7 แสดงเว็บเพจการจัดการคลิปวิดีโอกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู 
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ภาพที่ 4.8 แสดงเว็บเพจการจัดการข้อมูลปราชญ์/เกษตรกรผู้ให้ข้อมูล 

 
 

ภาพที่ 4.9 แสดงเว็บเพจการจัดการข้อมูลจังหวัด 
 

 
 

ภาพที่ 4.10 แสดงเว็บเพจการจัดการข้อมูลอำเภอ 
 

 
 

ภาพที่ 4.11 แสดงเว็บเพจการจัดการข้อมูลตำบล 
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ภาพที่ 4.12 แสดงเว็บเพจการจัดการข้อมูลหมู่บ้าน 
 

 
 

ภาพที่ 4.13 แสดง QR Code ที่ระบบสร้างขึ้นเพ่ือแสดงข้อมูล 
 

2. ส่วนประสานงานของผู้ใช้/ผู้สนใจ/เกษตรกรที่สนใจ ซึ่งเป็นส่วนในการนำเสนอข้อมูล
ของปราชญ์ที่มีประสบการณ์ในกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู ที่ได้ทำการสัมภาษณ์และสรุปข้อมูล
เพื่อนำเสนอให้กับผู้สนใจ/เกษตรกรที่สนใจ โดยสามารถเลือกดูข้อมูลทั่วไปของปราชญ์ กระบวนการ
ผลิตลำใยนอกฤดู การดูแลรักษา ระยะเวลาในการปลูกจนกระทั่งเก็บผลผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากลำไย 
ภาพประกอบ คลิปวิดีโออธิบายถึงภูมิปัญญาในกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดูของปราชญ์แต่ละคน 
รวมถึงแผนที่การเดินทางเพื่อไปเยี่ยมชมสวนลำไย หรือการติดต่อขอข้อมูลหรือปรึกษาเกี่ยวกับ
ขั้นตอนในการผลิตลำไยนอกฤดู ทั้งนี้ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการกระบวนการผลิตลำไย
นอกฤด ูไดท้ำการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบดังต่อไปนี้ 

2.1 การสแกนผ่าน QR Code ที่สร้างขึ้นจากขั้นตอนการบันทึกข้อมูลสถานที่ปลูก
ลำไย ซึ ่งได้กล่าวไว้ข ้างต้น เพื ่อแสดงข้อมูลประวัต ิของปราชญ์ ภาพบรรยากาศ 
กระบวนการผลิตลำไยนอกฤดูตั้งแต่การเริ่มต้นปลูก ดูแลรักษา ใส่ปุ๋ย รดน้ำ จนกระทั่งได้
ผลผลิต และวิดิโอนำเสนอที่ได้ถอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของปราชญ์ชุมชน  
รวมทั้งแผนที่ในการเดินทาง  โดยใช้โปรแกรมสแกน QR Code ทั่วไป อาทิเช่น QR 
Code ในโปรแกรมสนทนาไลน์  (Line) ในโปรแกรมเฟซบุค (Facebook) หร ือใน
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โปรแกรมสแกน QR Code ในสมาร์ทโฟน เช่น ในมือถือทีม่ีโปรแกรมสแกนชื่อ QR Code
มาสแกนจากเอกสาร/แผ่นพับช่วยในการประชาสัมพันธ์ 

 

 
 

ภาพที่ 4.14 แสดง QR Code ที่สร้างขึ้นจากข้ันตอนการบันทึกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ 
                      กระบวนการผลิตลำไยนอฤดู 

 

2.2   การนำเสนอข้อมูลโดยใช้แอปพลิเคชัน “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
จัดการกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู” ผู้ใช้/ผู้สนใจ/เกษรตรที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้ทั ้งการพิมพ์ชื ่อเว็บไซต์ผ่านทางเครื ่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ โดยมี
รายละเอียดในการนำเสนอตามรูปแบบ ดังนี้ 

2.2.1  การนำเสนอข้อมูลโดยการเข้าถึงข้อมูลทางหน้าเว็บไซต์ ให้ทำการ
พิมพ์ URL : https://www.lamphun-longan.cmru.ac.th/ 

 

 
 

ภาพที่ 4.15 หน้าแรกของระบบสารสนเทศกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู 

https://www.lamphun-longan.cmru.ac.th/?fbclid=IwAR04Qsdpq-mwkyBtBdALl3QHJaKiofoeTO_GaoIX3sxu2XVXb4cRqK9IqWY
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ภาพที่ 4.16 แสดงรายละเอียดสถานที่และข้อมูลกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู 
 

 
 

ภาพที่ 4.17 แสดงคลิปวิดีโอกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดูหรือคลิปการสัมภาษณ์กระบวนการผลิต 
                ลำไยนอกฤดู 

 

 
 

ภาพที่ 4.18 แสดงรายละเอียดการนำเสนอข้อมูลกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู 
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ภาพที่ 4.19 แสดงแผนที่ที่ตั้งของสวนลำไย/ที่ตั้งท่ีสามารถติดต่อกับปราชญ์ชุมชน 
 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อจัดการกระบวนการผลิตลำไย
นอกฤดู 

คณะวิจัยได้ดำเนินการพัฒนา “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการกระบวนการผลิต
ลำไยนอกฤดู” แล้วนำไปเผยแพร่ให้แก่กลุ ่มตัวอย่าง จำนวน  60 คน ประกอบด้วย ผู ้ใช้ทั ่วไป 
เกษตรกร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมทำเวทีชุมชน จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 

1.   ความพึงพอใจด้านเนื้อหา 
2.   ความพึงพอใจด้านการออกแบบและการจัดการรูปแบบ 
3.   ระดับความพึงพอใจด้านการใช้งาน 
4    ความพึงพอใจในเรื่องความสะดวกในการใช้ระบบสารสนเทศ 

แบบสอบถามใช้วัดความพึงพอใจโดยใช้คำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ลักษณะคำถามประกอบด้วยข้อความที่เป็นการให้ความสำคัญในแต่ละด้าน โดยแต่ละคำถาม
คำตอบให้เลือก 5 ระดับ มีเกณฑ์ให้คะแนนแต่ละระดับ ดังนี้  
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ระดับความพึงพอใจ  คะแนน 
   มากที่สุด           5 

มาก                                 4 
ปานกลาง         3  
น้อย                             2 
น้อยที่สุด                           1 

คะแนนเฉลี่ยที่ได้นำมาแปลความหมายตามเกณฑ์ ดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง  พึงพอใจมาก 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง  พึงพอใจน้อย 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด 
ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจำนวน 60 ชุด มาทำการประมวลผลข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านสถิติ (Descriptive Research) ค่าสถิติที่ใช้ในการอธิบายโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา โดยการคำนวณหาค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) โดยมีผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ดังนี้ 

ผลความพึงพอใจในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยคิดเป็น 4.59 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 จัดอยู่ใน
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยเรียงลำดับความพึงพอใจมากไปน้อย คือ ความพึงพอใจในด้าน
ระดับการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.65  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 รองลงมาคือ ความพึงพอใจด้านด้าน
การออกแบบและการจัดการรูปแบบ มีค่าเฉลี่ย 4.48 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34 ถัดมาเป็นความพึง
พอใจด้านการออกแบบและการจัดการรูปแบบ มีค่าเฉลี่ย 4.67 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 และ
ความพึงพอใจด้านเนื้อหา  มีค่าเฉลี่ย 4.53 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 ซึ่งมีรายละเอียดผลการ
ประเมินแสดงดังตารางที่ 4.1   
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ตารางท่ี 4.1 ผลความพึงพอใจจากผู้ใช้ระบบ (n=60)  

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ความพึงพอใจด้านเนื้อหา 
1.1 ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์ 4.65 0.48 มากที่สุด 
1.2 ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังโมบายแอป
พลิเคชัน 

4.67 0.48 มากที่สุด 

1.3 ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ 4.38 0.64 มาก 
1.4 ความเหมาะสมของข้อมูลภายในเว็บไซต์ 4.50 0.54 มากที่สุด 
1.5 ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่จัดแสดง 4.45 0.53 มาก 
เฉลี่ย 4.53 0.53 มากที่สุด 
2. ความพึงพอใจด้านการออกแบบและการจัดการรูปแบบ 

2.1 ความสวยงาม ความทันสมัย น ่าสนใจของหน้า
เว็บไซต์ 

4.48 0.54  มาก 

2.2 การจัดรูปแบบเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน 4.58 0.53  มากที่สุด 
2.3 เมนูต่าง ๆ ในเว็บไซต์ใช้งานได้ง่าย 4.62 0.56  มากที่สุด 
2.4 สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม 4.65 0.48  มากที่สุด 
2.5 สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน 4.67 0.47  มากที่สุด 
 2.6 ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษรอ่านได้ง่ายและ
สวยงาม 

4.45 0.77  มาก 

2.7 ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อ
ความหมายได้ 

4.63 0.52  มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.58 0.55 มากที่สุด 
3. ระดับความพึงพอใจด้านการใช้งาน 
3.1 ระบบสารสนเทศฯ ให้ข้อมูลครบถ้วน 4.42 0.65  มาก 
3.2 ระบบสารสนเทศฯ มีประโยชน์ในระดับใด 4.70 0.46  มากที่สุด 
3.3 ความพึงพอใจในการใช้ QR Code ในการแสดงข้อมูล
ในระดับใด 

4.82 0.39  มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.66 0.50 มากที่สุด 
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ข้อเสนอแนะ 

1) ควรทำเป็นแอปพลิเคชันให้สามารถดาวโหลดไว้บนมือถือ  
2) ควรปรับปรุงส่วนของการแสดงภาพตัวอย่างของสินค้าแปรรูปจากลำไย 

 


