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วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหมเปนวารสารทางวิชาการที่มีวัตถุประสงคเพ่ือ
เผยแพร แลกเปลี่ยนประสบการณ ความรู งานวิจัย งานวิชาการและงานวิทยานิพนธ
ของคณาจารย บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมและสถาบัน
การศึกษาอื่นๆ ตลอดจนนักวิจัยทั่วไป มีการพิมพเผยแพรปละ 2 ฉบับ (ประจําเดือน
ตุลาคม-เดือนมีนาคม และเดือนเมษายน-เดือนกันยายน) ดําเนินการเผยแพรโดย
จดัสงใหสถาบันอดุมศึกษาทุกสถาบัน สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ สาํนกังาน
การอดุมศกึษาและหนวยงานวจิยัตางๆ การตพีมิพตนฉบบัทีเ่สนอขอลงตพีมิพจะตอง
ไมเคยลงตีพมิพในวารสารใดๆ มากอนหรอืไมอยูระหวางเสนอขอลงตีพมิพในวารสาร
อื่น และตองผานการประเมินกลั่นกรองใหความเห็นและตรวจแกไขโดยผูทรงคุณวุฒิ
ในสาขาที่เกี่ยวของ เมื่อไดรับการตีพิมพในวารสารนี้ถือเปนสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม การนําตนฉบับไปตีพิมพใหมตองไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมและเจาของตนฉบับกอน ผลการวิจัยและความคิดเห็นท่ีปรากฏ
ในบทความตางๆ เปนความรบัผดิชอบของผูเขยีนบทความ ทัง้นีไ้มรวมความผดิพลาด
อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ

ในฉบับนี้เปนปที่ 13 ฉบับที่ 1 เวลาการดําเนินการอยูในชวงเดือนตุลาคม 
2554 - มีนาคม 2555 วารสารฉบับนี้ไดนําเสนอบทความวิจัย 13 เรื่อง มีความเดน
ในดานวิชาการเพื่อรับใชสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมขอขอบคุณนักวิจัย
ทุกทานท่ีสงบทความวิจัยมาลงในวารสาร และหวังวาบทความดังกลาวจะเปน
ประโยชนในแวดวงวิชาการท่ีเกี่ยวของตอไป

บรรณาธิการ
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสงเสริมผลิตภัณฑ OTOP ของตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปญหาการตลาดของกลุมผูผลิตสินคาในชุมชน พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสงเสริม
ประชาสัมพันธผลิตภัณฑ OTOP ศึกษาความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ และถายทอดความรูการใชระบบ
สารสนเทศใหกับชุมชน วิธีการดําเนินงานเปนการวิจัยและพัฒนาโดยเนนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดย
ศึกษาขอมูลผลิตภัณฑของทองถิ่น จัดเวทีชุมชนเพื่อหาปญหาการตลาด สรางระบบสารสนเทศตามความตองการ
ของชุมชน เครื่องมือที่ใชพัฒนาระบบสารสนเทศคือโปรแกรมภาษา PHP และการจัดการฐานขอมูลโดยใชโปรแกรม 
MySQL จากนั้นศึกษาความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศโดยใชเครื่องมือแบบสอบถาม และจัดกิจกรรมอบรม
ใหความรูการใชระบบสารสนเทศแกชุมชน

ผลการวิจัยพบวา ปญหาทางการตลาดของชุมชนคือไมมีทุนในการสนับสนุนในการประชาสัมพันธสินคา
ออกสูตลาด ทําใหการจําหนายสินคาสวนใหญจําหนายเฉพาะลูกคาประจํา ดังนั้นจึงไดสรางระบบสารสนเทศ
ตามความตองการของชุมชน โดยสามารถใหชุมชนมาบริหารจัดการเพ่ิมหรือปรับปรุงรายการสินคาได แสดง
รายละเอยีดสนิคาใหกบัลกูคาตามตองการ มชีองทางในการตดิตอระหวางลกูคากบัผูขายได เมือ่สรางระบบสารสนเทศ
แลวนําเครื่องมือแบบสอบถามมาทดสอบประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศจากผูเช่ียวชาญพบวา การออกแบบ
ระบบสารสนเทศมีความเหมาะสม และทดสอบจากผูใชงานพบวา ดานขอมูลนําเขา ดานการทํางานระบบ และดาน
การแสดงผลลพัธมคีวามพงึพอใจมาก จากนัน้จัดกจิกรรมอบรมใหชมุชนสามารถนาํระบบสารสนเทศมาบรหิารจดัการ
รายการสินคาเองได นําเว็บไซตมาลิงคในเว็บขององคการบริหารสวนตําบลสะลวง เว็บไซตอื่นๆ ที่เกี่ยวของและ
นํามาติดกับฉลากของสินคา ทําใหลูกคาและผูสนใจดูรายละเอียดสินคาไดงายข้ึน ชวยลดคาใชจายในการ
ประชาสัมพันธได 

คําสําคัญ : ระบบสารสนเทศ ผลิตภัณฑ สะลวง แมริม



Abstract

The objective of development information system to promote OTOP products in Tambon Saluang Mae 
Rim, Chiang Mai Province is to analyze the problem of marketing products in the community. Development 
of information system to enhance promote OTOP products satisfy the user’s system and knowledge using 
information system to the community. Implementation of a participatory action research. By development of 
local products. The community forum for marketing issues. Developing information system to meet the needs 
of the community. Tools to develop an information system is the language PHP and database management 
programs is Mysql, Study satisfaction of users of information systems by the use of questionnaires. And 
training activities to educate the community information system.

The results found that The problem is lack of fund to support of promoting the product to market. 
The products are mainly sold only to regular customers. Therefore, Develop information system to meet the 
needs of the community. The community was able to add or update a list of product management. Show 
details for customers as needed. Channels of contact between customers and vendors. When building a 
system information and to test the eff ectiveness of the system from the experts found. System design is 
appropriate and tested by all users found. The researcher found that the results are very satisfying. Then, 
Training for community can take care information systems to manage their inventory. The website link in web 
site of the Organization and to other Web sites relevant to the product label. Customers interested in more 
detail and more easily. Reduce the cost of promoting it.

Keywords : OTOP Information system Product Saluang Maerim
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สนิคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ (One Tambon One Product, OTOP) ไดเริม่จัดตัง้โครงการข้ึนใน ป พ.ศ.2544 
(ภคินี ดีรัศมี, 2552) โดยเปนชวงที่ประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาวิกฤติทางดานเศรษฐกิจเพ่ือเปนการสงเสริมให
ประชาชนในทองถิน่มสีวนรวมในการสรางรายได โดยการนาํทรัพยากรและภมูปิญญาในทองถิน่ของตนเองมาพฒันา
เปนผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเดน เปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาของชุมชน รัฐบาลไดสงเสริมให
ภาคเอกชนและสถานศกึษาเขามามสีวนรวมในการขบัเคลือ่นสนิคา OTOP มากขึน้ ผลิตภณัฑ OTOP ในประเทศไทย
มีจัดจําหนายหลายแหง เชน ผาทอมือไทลื้อจากชุมชน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม (วิไลลักษณ กิติบุตร, 
2551) หรือผลิตภัณฑจากชุมชน จังหวัดชัยภูมิ (สกุล วงษกาฬสินธุ, 2551) การประชาสัมพันธสินคาใหการกระจาย
ไปถึงผูบริโภคอาจตองมีคาใชจายสูง 

ในตาํบลสะลวง อาํเภอแมรมิ จงัหวดัเชยีงใหมมผีลติภณัฑชมุชนหลากหลายรปูแบบแสดงถงึวถิชีวีติชมุชนแบบ
ชนบท เชน ผาคลุมเตียง บานแมกะเปยง แสดงวิถีชีวิตแบบชนบทชาวเขา ซึ่งควรไดรับการสงเสริมใหกวางขวางและ
ไดประชาสัมพนัธชมุชน ดงันัน้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหมและองคการบริหารสวนตาํบลสะลวง จงึไดรวมกันพฒันา
ตาํบลสะลวงใหสอดคลองกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ.2550-2554) แผนพฒันาจงัหวดั 
พ.ศ.2551-2555 แผนยทุธศาสตรการพฒันาเศรษฐกจิตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปสูความยัง่ยนื แนวทาง
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การพัฒนาที่ 1 พัฒนาและสงเสริมการรวมกลุมอาชีพใหแกประชาชน โดยไดมีโครงการสนับสนุนการจัดรานแสดง
และจําหนายผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ินขึ้น เพื่อเปนการสงเสริมดานการตลาดแกกลุมผูผลิตสินคาชุมชนอยาง
ตอเน่ือง ใหผลิตภัณฑชุมชนเปนท่ีตองการของตลาด โดยองคการบริหารสวนตําบลสะลวงตองการประชาสัมพันธ
สนิคาทางอนิเทอรเนต็ใหกวางขวางขึน้ แตเนือ่งจากเวบ็ไซตทีจ่ดัทาํขึน้ไมสามารถใหผูใชงานปรบัแกไขไดสะดวก เชน 
การเพิ่มและปรับปรุงรายการสินคาจะตองใหผูสรางเว็บไซตเปนผูปรับปรุง ผูใชงานทั่วไปไมสามารถปรับปรุงขอมูล
เองได ทาํใหเปาหมายของโครงการทีต่องการสงเสรมิผลิตภณัฑชมุชนอยางตอเนือ่งตามความตองการของตลาดโดย
เผยแพรทาง  เว็บไซตจึงมีความไมสะดวกในการใชงาน การดูแล และปรับเปลี่ยนขอมูลเปนไปไดยาก

จากปญหาดังกลาวผูวจิยัมีแนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสงเสรมิผลิตภณัฑ OTOP ของตําบลสะลวง 
อาํเภอแมรมิ จงัหวดัเชียงใหม โดยรวมกบัชมุชนเพือ่หาความตองการรปูแบบระบบสารสนเทศทีจ่ะนาํไปใชสรางระบบ
สารสนเทศโดยผูใชงานสามารถจัดการขอขอมูลเองได เชน เพิ่มเติม ปรับปรุงขอมูลสินคา แสดงรายงานตางๆ และ
เมื่อพัฒนาระบบแลวจะประเมินความพึงพอใจของระบบโดยผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอร และผูใชงานระบบ
สารสนเทศ เพื่อใหระบบงานมีความสมบูรณและเปนตามความตองการของผูใชได ระบบสารสนเทศจะเปนสื่อกลาง
ในการประชาสัมพันธสินคาใหผูผลิตเผยแพรผลิตภัณฑไดกวางขวางเพื่อเปนชองทางการตลาดไดมากขึ้น 

ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

1. เพื่อวิเคราะหปญหาการตลาดของกลุมผูผลิตสินคาในชุมชน
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสงเสริมผลิตภัณฑ OTOP ของตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
3. ศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือสงเสริมผลิตภัณฑ OTOP ของตําบลสะลวง อําเภอ

แมริม จังหวัดเชียงใหม
4. เพื่อถายทอดความรูการใชระบบสารสนเทศใหกับชุมชน

ÃÒÂ§Ò¹ºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹

วิธีดําเนินการ

เปนการวิจยัและพัฒนา โดยเนนการวิจยัเชิงปฏิบตักิารแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research, PAR) 
โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีทีเ่กีย่วของและเขาใจชุมชน จดัเวทีชมุชนเชิญนกัวจิยั ผูบรหิารขององคการบริหารสวนตําบล
สะลวง และชุมชนชาวบานท่ีเกีย่วของกับผลิตภัณฑมารวมสนทนา สมัภาษณ และอภิปรายรวมกัน นาํขอมลูท่ีไดจาก
การจัดเวทีชุมชนมาสรุป และสรางเคร่ืองมือ 2 แบบ คือ แบบที่ 1 สรางระบบสารสนเทศ โดยใชหลักการสรางจาก
ทฤษฎกีารพฒันาระบบ System Development Life Cycle โปรแกรมทีใ่ชพฒันาระบบคอื โปรแกรม PHP และโปรแกรม 
MySQL ใชจัดการฐานขอมูล แบบที่ 2 สรางเครื่องมือแบบสอบถามเพ่ือวัดประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ โดย
กลุมตัวอยางไดแกผูเชี่ยวชาญระบบคอมพิวเตอร จํานวน 5 คน และผูใชงาน แบงเปนผูใชงานทั่วไป จํานวน 30 คน 
และประชาชนกลุมเปาหมายในพื้นที่ จํานวน 20 คน คาสถิติที่ใชคือ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เมื่อพัฒนา
แลวจะจัดอบรมถายทอดความรูการใชระบบสารสนเทศใหกับชุมชน
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ผลการดําเนินงาน 

(1)  ผลศึกษาทฤษฎีและศึกษาชุมชน
 ทฤษฎีที่เกี่ยวของไดแก ทฤษฎี E-commerce ทฤษฎีการพัฒนาระบบสารสนเทศ และการศึกษาชุมชน

ในตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงมีท้ังหมด 8 หมูบาน คือ หมูท่ี 1 บานนาหืก หมูท่ี 2 บานสะลวงใน 
หมูที่ 3 บานสะลวงนอก หมูที่ 4 บานกาดฮาว หมูที่ 5 บานเมืองกะ หมูที่ 6 บานพระบาทสี่รอย หมูที่ 7 
บานหวยสมสุก หมูที่ 8 บานแมกะเปยง

(2) ผลการจัดเวทีชุมชนเพื่อหาปญหา ในการจัดเวทีชุมชนไดมีการเชิญนักวิจัย ผูบริหารขององคการบริหาร
สวนตําบลสะลวงและชุมชนชาวบานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑมารวมสนทนาสัมภาษณ ซึ่งไดขอมูล ดังนี้ 

 ผลิตภัณฑของหมูที่ 1 ทําขาวกลอง กลวยอบพลังงานแสงอาทิตย หมูที่ 2 ทํากลวยฉาบ ขนมทองมวน 
หมูที่ 3 ทําพิมเสน หมูที่ 6 ทําสมุนไพร ชา ทอดองเค็ม และ หมูที่ 8 ทําผาทอมือ จากที่กลาวผลิตภัณฑที่ได OTOP 
มีเพียงผลิตภัณฑผาทอมือ จากหมูที่ 8 บานแมกะเปยง

 ปญหาชุมชน พบวา ผลิตภัณฑชุมชนบางอยางตองการการรับรองมาตรฐานเพ่ือขยายผลิตภัณฑใหออก
สูตลาดใหเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น

 ชุมชนยังไมมีทุนในการสนับสนุนผลิตภัณฑในการประชาสัมพันธออกสูตลาด และยังไมไดมีการผลักดัน
ในสวนของสินคาใหเปนที่รูจัก

 เนื่องจากประชากรของชุมชนไมไดผลิตสินคาเพื่อจัดจําหนายอยางตอเนื่อง จึงทําใหเมื่อลูกคาตองการ
สินคา ตองใชระยะเวลารอการผลิตสินคา

 ชุมชนอยากมีการสงเสริมดานการผลิต เน่ืองจากในตําบลสะลวงวัตถุดิบเก่ียวกับไมไผและกลวยเปน
จํานวนมากจึงตองการสงเสริมการผลิตในดานนี้

 การจําหนายสินคาจะจําหนายเฉพาะในชุมชน ลูกคาที่รูจักหรือในตลาดท่ีใกลเคียง
 ชุมชนหมูที่ 1 การผลิตขาวกลองยังทําจํานวนนอยเพราะอุปกรณในการกระเทาะเปลือกขาวมีเพียง 

1 เครื่อง และเคร่ืองอบพลังแสงอาทิตย มีเพียง 2 เครื่อง ในการจัดซื้อจะตองรองบประมาณจากองคการบริหาร
สวนตําบล 

 ชุมชนหมูที่ 2 ตองการนักวิชาการเขามีสวนรวมในการแปรรูปผลิตภัณฑประเภทกลวยฉาบใหหลากหลาย
มากขึ้น

 ชมุชนหมูที ่8 ผลติภัณฑทีไ่ด OTOP ระดับ 4 ดาวคือ ผลิตภณัฑผาทอมือ ซึง่ตองการประชาสัมพนัธสนิคา
ใหกวางขวางข้ึนเนื่องจากตองการหาตลาดในการจําหนาย

(3)  สังเคราะหศักยภาพของชุมชน
 จากขอมูลดังกลาวในตําบลสะลวงมีสินคาที่เปนผลิตภัณฑ OTOP คือ ผาทอมือ ของหมูที่ 8 

บานแมกะเปยง ผูวิจัยจึงนําผลิตภัณฑ OTOP เปนกรณีศึกษาในโครงการนี้ 
 ประวัติความเปนมาของบานแมกะเปยง เปนชุมชนชาวเขาไทยภูเขาเผากะเหร่ียงไดอพยพมาจาก อําเภอ

แมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน เหตุผลที่ตองยายมาเพราะตองการพื้นที่ในการทํามาหากิน เชน ทําไรขาว ทําสวน
และเลี้ยงสัตว ตอมา ป พ.ศ.2512 ชาวบานไดติดตอกับครูสอนศาสนาคริสตที่จังหวัดเชียงใหม เพราะมีปญหาเรื่อง
การทําพิธีตางๆ และเลี้ยงผี ครูสอนศาสนาจึงไดแนะนําเรื่องความเชื่อในพระองคพระผูเปนเจา ทําใหชาวบาน
สวนใหญกลบัใจเขามานบัถอืศาสนาครสิต ในป พ.ศ.2529-2530 กรมประชาสงเคราะห จงัหวดัเชยีงใหม (ศนูยพฒันา
ชาวเขา) ไดเขามาพัฒนาหมูบาน มีการสงเสริมอาชีพดานการทําการเกษตร การเล้ียงสัตว การรักษาปาไม และ
การพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) รวมถึงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการบริโภคและอุปโภค ทําใหชุมชน
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เกิดการพัฒนาและมีขาวเพียงพอตอการบริโภค ป พ.ศ.2533 กลุมสตรีไดกอตั้งขึ้นโดยนางสุรีพร คีรีผจญ และ
มีสมาชิกเริ่มแรกเพียง 5 คน ชวงแรกๆ กลุมไดมีการทอผา ปกผา ลวดลายตางๆ ตลอดจนการเย็บเสื้อผาชาวเขา 
นําไปขายเพ่ือเสริมรายไดใหแกครอบครัว

 ป พ.ศ.2536 ทางหมูบานไดรบังบประมาณกองทุนเพ่ือการพัฒนาจากรัฐบาล โดยชุมชนไดแบงกองทุน
ออกเปน 2 กองทุน คือ 1. กองทุนพัฒนาหมูบาน เชน การซอมแซมบาน การจัดทํารั้วและการสรางหองน้ํา หองสุขา 
2. กองทุนหัตถกรรมในครัวเรือน เพื่อเปนการสนับสนุนอาชีพเสริมรายไดใหกับกลุมแมบาน โดยมีสมาชิกเขารวม
โครงการกองทนุครั้งแรก จํานวน 10 คน และปจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด จํานวน 36 คน ตอ 36 ครัวเรือน ปจจุบัน 
กองทุนหัตถกรรมในครัวเรือน ไดมีแหลงเงินทุนธนาคารเขามาสนับสนุนในโครงการครั้งนี้ คือ ธนาคารออมสิน 
สนับสนุนเงินออมทรัพยนํามาจัดทําโครงการเปนหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ โดยธนาคารออมสิน จะสนับสนุนดาน
หัตถกรรมของครัวเรือนโดยตรง ชวยเหลือเงินทุนแกกลุมเครือขายของชุมชน และธนาคารเกษตรและสหกรณ 
สนับสนุนเงินทุนดานหัตถกรรมและรวมถึงการเกษตรของชุมชน และกอตั้งเปนรัฐวิสาหกิจชุมชน

ผลิตภัณฑที่จัดจําหนาย แบงเปนหมวดหมูดังนี้ ผาพันคอ กระเปา เส้ือผูหญิง ผาถุง ผาคลุมเตียง ผาปโูตะเล็ก 

ภาพท่ี 1 แสดงใบประกาศนียบัตร OTOP ระดับ 4 ดาว

ภาพที่ 2 ตัวอยางผลิตภัณฑผาทอกะเหร่ียง

ภาพที่ 3 แสดงกิจกรรมการเตรียมผลิตภัณฑผาทอกะเหร่ียงไปจําหนาย
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(4) ผลการสรางเคร่ืองมือวิจัย
 ในการวิจัยครั้งนี้ไดสรางเคร่ืองมือ 2 แบบ คือ 
 แบบที่ 1 สรางระบบสารสนเทศเพื่อสงเสริมผลิตภัณฑ OTOP ของตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัด

เชียงใหมและไดนําเสนอไวในเว็บไซตชื่อ http://www.otopsaluang.cmru.ac.th โดยระบบสามารถใชงานแบงออก
เปน 2 สวน คือ

 สวนท่ี 1 ผูดแูลระบบ หมายถึง คนในชุมชนท่ีดแูลระบบสารสนเทศ สามารถเขามาจัดการขอมลูสินคา เพิม่
หมวดหมูสินคา รายละเอียดสินคาสามารถประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ของชุมชนได สวนที่ 2 ผูใชงานสามารถดู
รายละเอียดสินคาในแตละหมวด ติดตอซื้อสินคาไดโดยตรงจากผูผลิตภัณฑ สามารถเขามาตรวจสอบสินคาราคา
พิเศษ รายงานสินคาที่มผีูเขาชมมากได 

ภาพที่ 4 แสดงหนาจอหลักของเว็บไซต

แบบท่ี 2 การสรางเคร่ืองมือแบบสอบถาม เพือ่วดัประสิทธภิาพและประสิทธผิลของการทํางานระบบสารสนเทศ
ซึ่งแบงเปน 2 สวนคือ 

สวนท่ี 1 แบบสอบถามประเมินคุณภาพระบบโดยผูเช่ียวชาญระบบ โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 การออกแบบสวนรับขอมูล  
ตอนที่ 2 การออกแบบระบบประมวลผล 
ตอนที่ 3 การออกแบบสวนแสดงผล 
สวนที่ 2 แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผูใชงานโดยแบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ประเมินความพึงพอใจของการนําขอมูลเขา
ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจของกระบวนการทํางานในระบบ
ตอนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจของผลลัพธหรือรายงาน
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(5)  ผลการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
 ความพึงพอใจของผูเชี่ยวชาญระบบ ไดผลลัพธ คือ การออกแบบสวนนําเขาสามารถรับขอมูลไดอยาง

เหมาะสมกับการใชงาน การออกแบบสวนการประมวลผลสามารถประมวลผลขอมูลการใชไดอยางเหมาะสม และ
การออกแบบสวนแสดงผลลัพธออกรายงานตามความตองการของผูใชงานได 

 ความพึงพอใจของผูใชงาน แบงออกเปน 3 สวน คือ ความพึงพอใจของผูใชงานตอการนําขอมูลเขา มีคา
คะแนนเฉลี่ย 4.33 อยูในเกณฑพึงพอใจมาก ความพึงพอใจของกระบวนการในการทํางานของระบบ มีคาคะแนน
เฉลี่ย 4.47 อยูในเกณฑพึงพอใจมาก และความพึงพอใจของผูใชงานตอผลลัพธหรือรายงาน มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.40 
อยูในเกณฑพึงพอใจมาก
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ระบบสารสนเทศแบงการทํางานเปน 2 สวนคือ สวนที่ 1 ผูดูแลระบบ หมายถึง คนในชุมชนที่ดูแลระบบ
สารสนเทศ สามารถเขามาจัดการขอมูลสนิคา เพิม่หมวดหมูสนิคา รายละเอียดสินคา สามารถประชาสัมพนัธขาวสาร
ตางๆ ของชุมชนได สวนที่ 2 ผูใชงานสามารถดูรายละเอียดสินคาในแตละหมวด ติดตอซื้อสินคาไดโดยตรงจาก
ผูขายผลิตภัณฑ สามารถเขามาตรวจสอบสินคาราคาพิเศษ รายงานสินคาที่มีผูเขาชมมากได 

จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูเชี่ยวชาญระบบ พบวา ระบบสารสนเทศ ดานการนําขอมูลเขา การ
ประมวลผล และการแสดงผลลัพธ มีความเหมาะสม และจากความพึงพอใจของผูใชงาน พบวา การนําขอมูลเขา 
มคีวามพงึพอใจในระดับมาก การทาํงานของระบบ มคีวามพงึพอใจในระดับมาก ผลลัพธการรายงานมีความพงึพอใจ
ในระดบัมากเมือ่ไดระบบสารสนเทศตามความตองการของผูใชงานแลว ไดจดัอบรมการใชงานระบบสารสนเทศพรอม
คูมือการใชงานใหกับตัวแทนองคการบริหารสวนตําบลสะลวง และตัวแทนของชุมชนบานแมกะเปยง เพื่อนําระบบ
สารสนเทศไปใชไดถูกตอง 
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1. การนําผลงานไปใชประโยชน
 จากปญหาในการประชาสัมพันธสินคา ซึ่งจากเดิมชุมชนตองใชวิธีโทรศัพทติดตอลูกคาทําใหไมสะดวก

ในการทราบรายละเอียดของสนิคา และตองเสยีคาใชจายในการเดนิทาง คาท่ีพกั และคาอืน่ๆ ในการประชาสมัพนัธ
ในสถานท่ีตางๆ เม่ือนําระบบสารสนเทศมาชวยในชุมชนแลว มีผูสนใจสินคาและติดตอกับชุมชนอยางตอเนื่อง 
ซึ่งชวยลดปญหาคาใชจายดังกลาวได และยังชวยลดการกดราคาจากพอคาคนกลางเนื่องจากในชุมชนมีการติดตอ
จําหนายกับมูลนิธิคริสเตียน ซึ่งตองสงผานพอคาคนกลางคือราน TTC จังหวัดเชียงใหม ทางมูลนิธิคริสเตียน
ทราบรายละเอยีดราคาสนิคาโดยตรงจากชมุชนได และจากเดมิมลูนธิคิรสิเตยีนตองสงพนกังานเดนิทางมาสอบถาม
รายละเอยีดสนิคาในหมูบาน ซึง่ไมสะดวกทัง้เวลาและคาใชจาย ดงันัน้ระบบสารสนเทศจงึชวยในจดุนีไ้ด อกีทัง้ยงัได
ชวยประชาสัมพันธกับลูกคาอื่นๆ ไดกวางขวางขึ้น 

 ปญหาและอุปสรรคในการทําวิจัยครั้งนี้ คือ ในหมูบานแมกะเปยงยังไมมีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตใช 
ดังนั้น ยังตองใชระบบเครือขายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมกับองคการบริหารสวนตําบลสะลวง แตในอนาคต
คาดวาระบบเครือขายจะเขาไปถึงชุมชน ซึ่งขณะน้ีทางชุมชนกําลังติดตอดําเนินการอยู ปญหาอีกประการหน่ึงคือ 
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ชุมชนยังไมมีความรูในการใชเทคโนโลยี ดังนั้นในการถายทอดความรูระบบสารสนเทศใหกับชุมชน ตองพึงพา
ลูกหลานในชุมชนและเจาหนาที่ในองคการบริหารสวนตําบลสะลวงท่ีมีความรูในการใชเทคโนโลยี

2. ขอเสนอแนะ
 ระบบสารสนเทศควรลิงคกับเว็บไซตอื่นเพื่อประชาสัมพันธใหเปนที่รูจักของผูใชงานทั่วไปมากขึ้น สวน

ขอเสนอแนะอื่นๆ ที่ชุมชนกลาวถึงก็คือ ในชุมชนมีวัสดุดิบ เชน ไมไผและกลวยเปนจํานวนมาก จึงมีแนวคิด
อยากผลิตกระดาษสาจากกลวยหรือไมไผ และมีโรงสีขาวขนาดเล็กอยู ราคาแกลบหยาบที่ขายกระสอบละ 2 บาท 
ซึ่งราคาถูกมาก ดังนั้นจึงอยากผลิตถานอัดกอนจากแกลบ ชุมชนตองการใหนักวิชาการเขาไปดูแลและสงเสริม
ในการผลิต
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โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสงเสริมผลิตภัณฑ OTOP ของตําบลสะลวง อําเภอแมริม 
จงัหวดัเชยีงใหม เกดิขึน้และสาํเรจ็ลงไดอยางสมบรูณดวยการสนบัสนนุทนุในการดาํเนนิการวจิยัจากสาํนกังานกองทนุ
สนับสนุนการวิจัย ฝายอุตสาหกรรม “ภายใตโครงการวิจัยรวมกับการเรียนการสอนบูรณาการศาสตรเพื่อเรียนรู
การพัฒนาพื้นที่ สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท (ABC-PUS/MAG) ประจําป 2552” การสนับสนุนทุน
ในการดําเนินการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และการใหความรวมมือขององคการบริหารสวนตําบล
สะลวง ประธานคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนกลุมหัตถกรรมบานแมกะเปยง จึงขอขอบคุณทุกทานไว ณ โอกาสน้ี
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