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บทที่  4 

ผลการวิจัย 
 

 การด าเนินการวิจัยเร่ือง Smart Wisdom เพชรราชภัฎ – เพชรล้านนา มีวัตถุประสงค์    

เพื่อศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา  เพื่อพัฒนา

ระบบสารสนเทศข้อมูลเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ตลอดจนเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบ

สารสนเทศ และความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศข้อมูลเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา โดยแบ่ง              

การน าเสนอออกเป็น 4  ตอน ดังต่อไปน้ี 
 

  ตอนท่ี 1 องค์ความรู้ภูมิปัญญาของเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา 

  ตอนท่ี 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา 

  ตอนท่ี 3 ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศข้อมูลเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา 

  ตอนท่ี 4 ความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศข้อมูลเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา 
 

                    ดังมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
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ตอนท่ี 1 องค์ความรู้ภูมิปัญญาของเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา 

 ในการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา               

ซึ่งเป็นบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ปราชญ์ชาวบ้าน และครูภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ได้รับ              

การเชิดชู เกียรติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็น “เพชรราชภัฏ –  เพชรล้านนา”                               

ซึ่งด าเนินการต้ังแต่ปีพุทธศักราช 2545 – ปัจจุบัน (พ.ศ.2563) ท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

มีเพชรเม็ดงาม (เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา) สู่สังคม จ านวน 216 คน พบว่า แรกเริ่มของการด าเนิน

โครงการเชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ปีพุทธศักราช 2545 ในการจ าแนกสาขาจะเป็น            

การจ าแนกในลักษณะกว้างไม่ได้จ าเพาะเจาะจงเป็นรายด้าน ก าหนดเพียงสาขาเท่าน้ัน ในการก าหนด

สาขาได้พิจารณาจากความรู้เชิงช่างของช่าง (สล่า) ที่ทุกคนในชุมชนคุ้นเคย เช่น ช่างซอ หมอเมือง  

ต่อมาในปี พ.ศ.2546 ซึ่งเป็นการด าเนินโครงการเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ในปีที่ 2                 

จะเห็นว่าในการจ าแนกสาขาจะเป็นการลงข้อมูลในเชิงลึกและจ าแนกความสามารถในแต่ด้าน                 

ตามความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคล ทั้งน้ีเพราะปราชญ์ชาวบ้านจะมีภูมิความรู้ที่แตกต่างกัน แม้ว่า 

จะเป็นความรู้ในขอบเขตสาขาเดียวกัน อาทิ การขับขานเพลงซอ แต่ด้วยลักษณะของภูมิประเทศ 

และบริบทชุมชนที่แตกต่างกัน จึงท าให้มีลักษณะการขับขานเพลงซอที่แตกต่างกัน เช่น การขับขาน

เพลงซอเชียงใหม่ การขับขานเพลงซอล่องน่าน และจากการพิจารณาผลด าเนินการในปี พ.ศ.2547 

จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2563) จะเห็นได้ถึงพัฒนาการของการด าเนินงาน โดยมีการก าหนดสาขาที่มีการ

พัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม โดยพิจารณา

จากคู่มือการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจ าปี

พุทธศักราช 2564 ที่มี การก าหนดความหมายและขอบเขตของสาขาทา งวัฒนธรรมให้มี                                  

ความครอบคลุมกับองค์ความรู้ของภูมิปัญญาและกลุ่มชาติพันธุ์ในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

และเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  

 ดังน้ัน จากการศึกษาองค์ความรู้ภูมิปัญญาของเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา จ านวน 216 คน 

(พ.ศ. 2545 – 2563)  ประกอบกับการศึกษาคู่มือการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 

“เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” คร้ังที่ 19 ประจ าปีพุทธศักราช 2564 ท าให้ผู้วิจัยสามารถก าหนด

ขอบข่ายประเภทองค์ความรู้ภูมิปัญญาของเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนาในการจัดท าระบบฐานข้อมูล

ออกเป็น 10 ประเภท ดังต่อไปน้ี 
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1. ภาษา 

2. การขับขานเพลงซอ 

3. ดนตรีและนาฏศิลป์ 

4. ภูมิปัญญาเชิงช่าง 

5. การส่งเสริม และเผยแพร่องค์ความรู้ 

6. ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ 

7. การพัฒนาสังคม 

8. การจัดการพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่น 

9. การแพทย์และสมุนไพร 

10. อื่น ๆ  
 

นอกจากน้ี ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วย “เพชรราชภัฏ –               

เพชรล้านนา” จ านวน 33  คน ถึงความต้องการและความคาดหวังในระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อ

น าไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา โดยมีผลสรุป ดังน้ี 

1. ต้องการให้น าเสนอข้อมูลประวัติและผลงานของเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา 

2. ในการน าเสนอควรจะมีการน าเสนอทั้งรูปแบบของข้อมูลและภาพ 

3.   ในการจัดท าระบบฐานข้อมูลเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ควรจะมีฐานข้อมูล

ที่เพียงพอส าหรับเป็นข้อมูลพื้นฐานให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เพื่อการศึกษา ค้นคว้า และ

ต่อยอดการด าเนินงาน ไม่ใช่มีเพียงชื่อ – นามสกุล สาขา – ด้าน และเบอร์โทรศัพท์เท่าน้ัน  

4.  ควรจะมีการจัดท า คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพชรราช ภัฏ –                   

เพชรล้านนา 

5.   ระบบสารสนเทศเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา จะเป็นสื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญา

พื้นบ้านล้านนา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และผู้บริหารท้องถิ่นสามารถ

น าข้อมูลดังกล่าวไปวางแผนการด าเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนชองตน ตลอดจนการการพัฒนา                    

ต่อยอดองค์ความรู้ด้วยการเพิ่มมูลค่า และรักษาไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนอย่างยั่งยืน 

6.   เป็นการเผยแพร่ผลงานเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนาให้แพร่หลายในวงกว้าง 

อีกทั้งท าให้ผู้สนใจเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  
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7.   ท าให้เยาวชนได้เห็นตัวอย่างของการพัฒนาสร้างสรรค์เพื่อรักษาไว้ซึ่ ง                

องค์ความรู้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และต้ังใจที่จะกระท าทุกอย่างด้วยการเดินตามรอยของพ่อครูแม่ครู 

ด้วยเห็นถึงผลของการต้ังใจท าเพื่อที่จะรักษาองค์ความรู้ของชุมชนตามตัวอย่างที่ได้เห็น จึงท า ให้

เยาวชนเต็มใจและต้ังใจที่จะอนุรักษ์และสืบทอดเพื่อให้องค์ความรู้น้ันคงอยู่คู่กับสังคมล้านนาสืบไป 

 

ตอนท่ี 2 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา 

 จากการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานสารสนเทศและการศึกษาองค์ความรู้

ภูมิปัญญาของเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา (พ.ศ.2545 – 2563) รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึก                   

เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา จ านวน 33 คน ตลอดจนการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดท าระบบ 

โดยผู้วิจัยได้ออกแบบขั้นตอนการด าเนินงาน เพื่อจัดวางโครงสร้างและก าหนดรูปแบบของระบบ

สารสนเทศข้อมูลเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ดังต่อไปน้ี 
 

2.1 กระบวนการท างานของระบบ 

 
 

 

แผนภูมิท่ี 4.1  กระบวนการท างานระบบของสารสนเทศเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา 
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ตารางท่ี 4.1 บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา  
 

Actor ค าอธิบาย 

ผู้ดูแลระบบ เป็นแอคเตอร์ดูแลระบบทั้งหมด ทั้งการจัดการข้อมูล ข่าวสาร และ

ผู้ดูแลระบบ 

ผู้ใช้งาน เป็นแอคเตอร์ที่สามารถดูข้อมูล เรียกใช้ข้อมูล และดาวน์โหลดข้อมูล  
 

 

2.2 หน้าจอการท างานของระบบ 

ระบบสารสนเทศเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา แบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก 

เป็นเว็บไซต์ส าหรับแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ในการเข้ารับ

รางวัล รวมทั้งแสดงรายชื่อผู้ที่เคยได้รับรางวัลเพชรราชภัฏ - เพชรล้านนา ในปีที่ผ่านมาด้วย และ                 

ส่วนที่สอง เป็นส่วนของผู้ดูแลระบบ โดยมีการท างานของระบบดังต่อไปน้ี 
 

  2.2.1  ส่วนท่ีหนึ่ง : เว็บไซต์เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา  
 

 

 
 

ภาพท่ี 4.1  แสดงหน้าจอหลักของระบบ : เว็บไซต์ เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา 
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จากภาพที่ 4.1 แสดงหน้าจอหลักของระบบ : เว็บไซต์เพชรราชภัฏ- เพชรล้านนา  

เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ ด้วยการเข้าสู่ www.talent.somee.com  

 

 
 

ภาพท่ี 4.2  แสดงรายละเอียดสาขาและด้านของรางวัลเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา 
 

จากภาพที่ 4.2 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของสาขาและด้านทาง

วัฒนธรรมของรางวัลเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา  

 

 
 

ภาพท่ี 4.3  แสดงคุณสมบัติของผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็น 

เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา 
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จากภาพที่ 4.3 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็น      

เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา เพื่อให้ผู้ที่จะเสนอประวัติและผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกได้รับทราบและ

พิจารณาคุณสมบัติที่ตนเองมี รวมถึงท าให้สาธารณะชนได้รับทราบถึงคุณสมบัติของเพชรราชภัฏ – 

เพชรล้านนา 

 
 

ภาพท่ี 4.4  แสดงรายการ “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” เมื่อท าการค้นหาค าว่า “2560” 
 

จากภาพที่ 4.4 แสดงรายการ “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” เป็นหน้าจอเพื่อแสดง

รายละเอียดเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ที่อยู่ในระบบ ให้แสดงตามค าค้นหาที่ต้องการ 
 

 
 

ภาพท่ี 4.5  แสดงรายละเอียดของ “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา”  
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จากภาพที่ 4.5 แสดงรายละเอียดของ “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” เป็นหน้าจอเพื่อแสดง

รายละเอียดของเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ตามที่ต้องการค้นหา 

 

  2.2.2  ส่วนท่ีสอง : ผู้ดูแลระบบ 
  

 
 

ภาพท่ี 4.6 แสดงหน้าจอของผู้ดูแลระบบ  
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ภาพท่ี 4.7 แสดงหน้าจอการเพิ่มข้อมูล “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” 
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ภาพท่ี 4.8 แสดงหน้าจอการแก้ไขข้อมูล “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” 
 

 
 

ภาพท่ี 4.9 แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูล “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” 
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ตอนท่ี 3 ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา 

 การประเมินประสิทธิ ภาพระบบสารสนเทศข้อมูล เพชรราชภัฏ –  เพชรล้านนา                         

จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ ดังน้ี  
 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ ความหมาย 

มากที่สุด 4.51 – 5.00 ระบบที่พัฒนามีประสิทธิภาพในระดับดีมาก 

มาก 3.51 – 4.50 ระบบที่พัฒนามีประสิทธิภาพในระดับดี 

ปานกลาง 2.51 – 3.50 ระบบที่พัฒนามีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง 

น้อย 1.51 – 2.50 ระบบที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับน้อย 

น้อยที่สุด < 1.50 ระบบที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
 

ซึ่งมีหัวข้อในการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังน้ี 

1. ด้านการท างาน (Function) เป็นการประเมินว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมามีความถูกต้องและ

สามารถท างานได้ตามหน้าที่ที่มีอยู่ในระบบมากน้อยเพียงใด 

2. ด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Usability) เป็นการประเมินเพื่อดูว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมาน้ัน

ใช้งานได้ง่าย และสะดวกต่อการใช้งานมากน้อยเพียงใด 

3. ด้านประสิทธิภาพ (Performance) เป็นการประเมินระบบว่ามีความเร็วมากน้อยเพียงใด 

4. ด้านความปลอดภัย (Security) เป็นการประเมินระบบที่พัฒนาขึ้นว่าข้อมูลในระบบ             

มีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด 
 

ตารางท่ี 4.2  การประเมินประสิทธิภาพด้านการท างาน (Function) ของระบบสารสนเทศเพชรราชภัฏ 

         – เพชรล้านนา  
 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ  

ระดับผลการประเมิน 
X  

 

S.D. 

คว า ม ถู ก ต้ อ ง ใ นก า ร ท า ง า นข อ ง ร ะ บ บ            

โดยภาพรวม 

4.67 0.58 มากที่สุด 

ความถูกต้องของระบบในการจัดประเภทข้อมูล 4.67 0.58 มากที่สุด 

ความถูกต้องของระบบในการน าเสนอข้อมูล 4.67 0.58 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.67 0.58 มากท่ีสุด 
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 จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านการท างาน (Function) ของระบบ

สารสนเทศเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา โดยผู้เชี่ยวชาญ คิดเป็นค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.67 และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 แสดงว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นมามีประสิทธิภาพในด้านการท างาน 

(Function) อยู่ในระดับมากที่สุด  และเมื่อพิจารณารายละเอียดของประสิทธิภาพด้านการท างานของ

ระบบสารสนเทศเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ในแต่ละประเด็น พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด           

ทุกประเด็น 

 

ตารางท่ี 4.3  การประเมินประสิทธิภาพด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Usability) ของระบบ 

สารสนเทศเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา  
 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ  

ระดับผลการประเมิน 
X  

 

S.D. 

ความง่ายในการเรียกใช้งานระบบ 4.67 0.58 มากที่สุด 

ความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบ 4.33 0.58 มาก 

ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพ 3.67 1.15 มาก 

ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอ

โดยรวม 

3.00 0.00 ปานกลาง 

ความสวยงามน่าใช้ของระบบโดยรวม 4.00 0.00 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.93 0.77 มาก 

  

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Usability)             

ของระบบสารสนเทศเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา โดยผู้เชี่ยวชาญ คิดเป็นค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 

3.93 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77 แสดงว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นมามีประสิทธิภาพ                 

ในด้านความง่ายในการใช้งาน (Usability) อยู่ ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายละเอียด                      

ของประสิทธิภาพด้านการท างานของระบบสารสนเทศเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ในแต่ละประเด็น 

พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คือ ความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบ ค่าเฉลี่ยที่ระดับ 4.33               

ความสวยงามน่าใช้ของระบบโดยรวม ค่าเฉลี่ยที่ระดับ 4.00 และความชัดเจนของข้อความที่แสดงบน

จอภาพ ค่าเฉลี่ยที่ระดับ 3.67 ซึ่งมีเพียงความง่ายในการเรียกใช้งานระบบ อยู่ในระดับมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยที่ระดับ 4.67 และความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
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ค่าเฉลี่ยที่ระดับ 3.00 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นมาน้ีมีประสิทธิภาพด้านความง่าย

ในการใช้งาน (Usability) อยู่ในระดับมาก 

 

ตารางท่ี 4.4  การประเมินประสิทธิภาพด้านประสิทธิภาพ (Performance) ของระบบสารสนเทศ

เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา  
 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ  

ระดับผลการประเมิน 
X  

 

S.D. 

ความเร็วในการแสดงผลการเชื่อมโยงในแต่ละเพจ 4.33 0.58 มาก 

ความเร็วในการติดต่อฐานข้อมูล 4.00 1.00 มาก 

ความเร็วในการน าเสนอข้อมูล 4.67 0.58 มากที่สุด 

ความเร็วในการท างานของระบบโดยรวม 4.67 0.58 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.41 0.68 มาก 

  

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพด้าน Performance ของระบบ

สารสนเทศเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา โดยผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยโดยรวม

เท่ากับ 4.41 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 แสดงว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นมามีประสิทธิภาพ

ในด้าน Performance อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละประเด็น พบว่า 

ความเร็วในการน าเสนอข้อมูล และความเร็วในการท างานของระบบโดยรวม อยู่ใ นระดับมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยที่ระดับ 4.67 เท่ากัน และความเร็วในการแสดงผลการเชื่อมโยงในแต่ละเพจ อยู่ในระดับมาก         

ค่าเฉลี่ยที่ 4.33 และความเร็วในการติดต่อฐานข้อมูล อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยที่ 4.00 ตามล าดับ   
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ตารางท่ี 4.5 การประเมินประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย (Security) ของระบบสารสนเทศ               

เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา  
 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ  

ระดับผลการประเมิน 
X  

 

S.D. 

การก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงระบบ 4.67 0.58 มากที่สุด 

การตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งาน 4.33 0.58 มาก 

การควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิ์ของผู้ใช้ 4.33 0.58 มาก 

ความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล 4.00 0.00 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.33 0.58 มาก 

  

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย (Security) ของ

ระบบสารสนเทศเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา โดยผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย

โดยรวมเท่ากับ 4.33 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 แสดงว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นมา                    

มีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย (Security) อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละ

ประเด็น พบว่า การก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงระบบ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยที่ 4.67 การตรวจสอบ

สิทธิ์การเข้าใช้งาน และการควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิ์ของผู้ใช้ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยที่ 4.33 เท่ากัน 

และความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยที่ 4.00 ตามล าดับ  

 

ตารางท่ี 4.6 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา  
 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ  

ระดับผลการประเมิน 
X  

 

S.D. 

ด้านการท างาน (Function) 4.67 0.58 มากที่สุด 

ด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Usability) 3.93 0.77 มาก 

ด้านประสิทธิภาพ (Performance) 4.41 0.68 มาก 

ด้านความปลอดภัย (Security) 4.33 0.58 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.34 0.65 มาก 
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จากตารางที่ 4.6  ผลสรุปการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพชรราชภัฏ –             

เพชรล้านนา โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน พบว่า การประเมินด้านการท างาน (Function) อยู่ใน

ระดับมาก ด้านประสิทธิภาพ (Performance) ด้านความปลอดภัย (Security) และด้านความง่าย            

ต่อการใช้งาน (Usability) อยู่ในระดับมาก สรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา             

มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.34  

  

จุดเด่นของระบบและจุดท่ีควรปรับปรุง 

 ในการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา โดยผู้เชี่ยวชาญ 

นอกจากประสิทธิภาพใน 4 ด้าน ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาเห็นว่า ระบบสารสนเทศ

เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา มี จุดเด่น คือ 

1. เว็บไซต์มีความสวยงาม และเน้นความเป็นวัฒนธรรมของระบบโดยรวม 

2. มีการแสดงวัตถุประสงค์ของระบบที่ชัดเจน และมีช่องทางส าหรับการสื่อสารระหว่าง

ผู้ใช้งานกับผู้ดูแลระบบ 

3. ความง่ายในการใช้งานระบบ และความเร็วในการน าเสนอข้อมูล 

             

จุดท่ีควรปรับปรุง คือ 

1. ขนาดของตัวอักษรที่เป็นรายละเอียด อ่านยาก และควรปรับให้อยู่ในรูปแบบของ Font 

มาตรฐาน แต่อาจจะท าให้ความสวยงามของเว็บไซต์ลดลง 

2. การแสดงผลควรมีการใช้สีหรือสร้างความแตกต่างด้วยสัญลักษณ์ และจุดส าคัญใน

เน้ือหา 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ในการป้อนข้อมูลระบบสามารถแยกหมวดหมู่ และมีค าอธิบายในการกรอกข้อมูลแต่ละ

หมวดหมู่อย่างชัดเจน 

2. สามารถบันทึกข้อมูลในรูปแบบข้อความที่อยู่ในลักษณะย่อหน้าได้ ซึ่งจะท าให้บันทึก

ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วหรือสามารถคัดลอกจากไฟล์เอกสารเพื่อน ามาวางได้ 
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3. ในส่วนของ Admin ควรปรับรูปแบบและขนาดของตัวอักษรให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน 

4. ในด้านการท างาน : มีการจัดประเภทเป็นหมวดหมู่ มีล าดับการท างานของระบบชัดเจน 

มีความถูกต้องของการกรอกข้อมูลและการใช้ภาพประกอบที่เหมาะสม แต่ควรมีการ

พิจารณาถึงการใช้สีของตัวอักษรและขนาดของตัวอักษร ข้อความที่มีการเชื่อมโยงไปยัง

ส่วนต่าง ๆ ควรมีความชัดเจนและแตกต่างกับข้อความทั่วไป 

 

ตอนท่ี 4 ความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา 

 ในการประเมินผลความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา                

เป็นการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานทั่วไป ซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

จ านวน 100 คน โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
 

ตารางท่ี 4.7 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 81 81.0 
หญิง 19 19.0 

ช้ันปีท่ีก าลังศึกษา   
ชั้นปีที่ 1 67 67.0 
ชั้นปีที่ 2 33 33.0 
ชั้นปีที่ 3 0 0 
ชั้นปีที่ 4 0 0 
สงูกว่าชั้นปีที่ 4 0 0 

คณะท่ีสังกัด   
คณะวิทยาการจัดการ 0 0 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 34 34.0 
คณะครุศาสตร์ 33.0 33.0 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 33.0 33.0 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 0 0 
วิทยาลัยนานาชาติ 0 0 
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จากตารางที่ 4.7 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 81.0  
รองลงมาเป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 19.0  ตามล าดับ 

ก าลังศึกษาในชั้นปีที่ 1  คิดเป็นร้อยละ 67.0 รองลงมาคือ ชั้นปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 33.0
ตามล าดับ 

สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 34.0  รองลงมาคือ คณะ              
ครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 33.0 เท่ากัน 
 

ตารางท่ี 4.8  การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานทั่วไป ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของ

ระบบสารสนเทศเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา 
 

รายการประเมิน 
ผู้ใช้งานท่ัวไป  

ระดับความพึงพอใจ 
X  

 

S.D. 

ความเหมาะสมของเมนูการใช้งาน 4.50 0.50 มาก 

ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 4.50 0.50 มาก 

ความเหมาะสมของขั้นตอนการบันทึกข้อมูล

พื้นฐาน (common data set) 

4.25 0.44 มาก 

การจัดการรักษาความปลอดภัยและก าหนด

สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้งาน 

4.25 0.44 มาก 

ก า ร เ ชื่ อ ม ต่ อ ข อ ง ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ มี

ประสิทธิภาพต่อการใช้งาน 

4.25 0.44 มาก 

ระบบสารสนเทศใช้งานได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก 4.25 0.44 มาก 

ภาษาที่ใช้ในระบบฐานสารสนเทศเป็นภาษา

ทางการ ตรงประเด็น และสื่อความหมาย

ชัดเจน 

4.25 0.44 มาก 

การสืบค้นข้อมูลเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 4.25 0.44 มาก 

ระบบสารสนเทศช่วยลดปริมาณการใช้

กระดาษ 

4.25 0.44 มาก 

ระบบสารสนเทศอ านวยความสะดวกในการ

หาข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน 

4.50 0.52 มาก 
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ตารางท่ี 4.8  (ต่อ)  
 

 

รายการประเมิน 
ผู้ใช้งานท่ัวไป  

ระดับความพึงพอใจ 
X  

 

S.D. 

ส า ม า ร ถ น า ป ร ะ โ ย ช น์ที่ ไ ด้ จ า ก ร ะ บ บ

สารสนเทศไปใช้ในการเรียนและการพัฒนา

ต่อยอดองค์ความรู้ 

4.50 0.50 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.34 0.46 มาก 

 

จากตารางที่ 4.8 พบว่า ผู้ใช้งานทั่วไปมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพและประโยชน์ของ

ระบบสารสนเทศเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยที่  4.34 และ          

เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละประเด็น พบว่า ผู้ใช้งานพึงพอใจในประสิทธิภาพและประโยชน์ของ

ระบบสารสนเทศอยู่ในระดับมากในทุกประเด็น 

 

ตารางท่ี 4.9 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานทั่วไป ด้านการออกแบบระบบสารสนเทศ             

เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา  
 

รายการประเมิน 
ผู้ใช้งานท่ัวไป  

ระดับความพึงพอใจ 
X  

 

S.D. 

ความสวยงาม ความทันสมัย และน่าสนใจของ

หน้า Homepage 

4.50 0.50 มาก 

การจัดวางรูปแบบในเว็บไซต์สะดวกต่อการใช้

งาน 

4.50 0.50 มาก 

ขนาดและรูปแบบตัวอักษรสวยงามและอ่าน

ได้ง่าย 

4.50 0.50 มาก 

ความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และ

ข้อมูลต่าง ๆ  

4.50 0.50 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.50 0.50 มาก 
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จากตารางที่ 4.9 พบว่า ผู้ใช้งานทั่วไปมีความพึงพอใจการออกแบบระบบสารสนเทศ              

เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยที่ 4.50 และเมื่อพิจารณารายละเอียด  

ในแต่ละประเด็น พบว่า ผู้ใช้งานพึงพอใจการออกแบบระบบสารสนเทศอยู่ในระดับมากในทุกประเด็น 

 

ตารางท่ี 4.10  การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานทั่วไป ด้านการสนับสนุนและการให้บริการ

ระบบสารสนเทศเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา  
 

รายการประเมิน 
ผู้ใช้งานท่ัวไป  

ระดับความพึงพอใจ 
X  

 

S.D. 

ความรวดเร็วในการให้บริการและแก้ไขปัญหา 4.50 0.50 มาก 

คู่มือการใช้งานมีความชัดเจน และสามารถ 

ใช้งานได้ง่าย 

4.50 0.50 มาก 

มีช่องทางในการติดต่อ / สอบถามปัญหา 4.50 0.50 มาก 

ความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.50 0.50 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.50 0.50 มาก 

  

จากตารางที่ 4.10 พบว่า ผู้ใช้งานทั่วไปมีความพึงพอใจในการสนับสนุนและการให้บริการ

ของระบบสารสนเทศเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยที่ 4.50 และเมื่อ

พิจารณารายละเอียดในแต่ละประเด็น พบว่า ผู้ใช้งานพึงพอใจต่อการสนับสนุนและการให้บริการของ

ระบบสารสนเทศอยู่ในระดับมากในทุกประเด็น 

 

ตารางท่ี 4.11 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา  
 

รายการประเมิน 
ผู้ใช้งานท่ัวไป  

ระดับผลการประเมิน 
X  

 

S.D. 

ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ 4.34 0.46 มาก 

ด้านการออกแบบ 4.50 0.50 มาก 

ด้านการสนับสนุนและการให้บริการ 4.50 0.50 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.44 0.48 มาก 
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จากตารางที่ 4.11  ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศเพชรราชภัฏ –             

เพชรล้านนา โดยผู้ใช้งาน จ านวน 100 คน พบว่า การประเมินผลความพึงพอใจทั้ง 3 ด้าน คือ           

ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ ด้านการออกแบบ และ ด้านการสนับสนุนและการให้บริการ                 

อยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน สรุปได้ว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศเพชรราชภัฏ – 

เพชรล้านนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.44  

  

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1. คู่มือควรจะมีภาพประกอบในทุกขั้นตอน เพื่อให้ผู้ใช้งานได้เห็นภาพในทุกกระบวนการ 

2. คู่มือควรเป็นภาพสี เพื่อความสวยงามและใช้งานได้ง่าย 

 

 


