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บทคัดยอ
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพ 

วิสาหกิจชุมชนกลุมปุยหมักอินทรียชีวภาพบานหนองขุม จังหวัดสุพรรณบุรี มีระยะดําเนินการวิจัยดังน้ี                           

1) พัฒนาระบบฯ ดวยภาษา PHP ภายใตวงจรพัฒนาระบบแบบ V-Model โดยใชมูลจากการสัมภาษณ                            

ความตองการใชระบบฯ จากสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนฯ จํานวน 27 คน 2) สาธิตและเปดทดลองใชระบบฯ 

แกสมาชิกกลุมผูผลิตขาวเพ่ือสุขภาพฯ จํานวน 27 คน และผูเช่ียวชาญท่ีมีประสบการณดานการพัฒนา                     

ระบบสารสนเทศ จาํนวน 5 คน 3) ประเมนิความพึงพอใจในการใชระบบฯ โดยสมาชิกกลุมผูผลติขาวเพ่ือสขุภาพฯ 

จํานวน 27 คนและผูเชี่ยวชาญฯ จํานวน 5 คน ดวยแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ย และ                                   

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และประเมินผลการสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพโดยสมาชิกกลุมผูผลิตขาว                         

เพือ่สุขภาพฯ จาํนวน 27 คน ดวยการสัมภาษณ วเิคราะหขอมลูดวยคารอยละ ระบบฯ ทีพ่ฒันาแลว ประกอบดวย                                           
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5  สวน  คือ 1) เกี่ยวกับเรา 2) ติดตอเรา 3) กิจกรรม 4) กลุมสินคา และ 5) กลุมวิสาหกิจชุมชน ผลประเมิน

ความพึงพอใจในใชระบบฯ พบวา มีความพึงพอใจดานความถูกตองในการแสดงผลสินคาผานบารโคด                       

สองมิติในระดับมากท่ีสุด และความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก และหลังจากใชงานระบบ ฯ                             

เปนเวลา 3 เดือน พบวาปริมาณการจําหนายผลิตภัณฑเพิ่มข้ึน

คําสําคัญ 
 ระบบสารสนเทศ  ผลิตภัณฑขาวเพ่ือสุขภาพ  วิสาหกิจชุมชน  

Abstract  
 The purpose of this research was to develop the information system for promoting healthy 

rice products in Ban Nong Khum Bio - Organic Compost Community Enterprise Suphanburi                        

Province. The phases of research were as follows: 1) Develop information system with PHP language 

under the system development life cycle (V-Model) based on data collected from interviewing 

system requirements from 27 community enterprise members.  2) Demonstrate information systems 

and open the use of information systems for members of the healthy rice producer group, 27                      

people and experts with experience in development of information systems, 5 people. 3) Assessed 

the satisfaction of using information systems by 27 members of the healthy rice producer group 

and 5 experts in the field of information system, collected data by using questionnaires, data were 

analyzed by using mean and standard deviation. Evaluated the promotion of healthy rice products 

by 27 members of the healthy rice producer group, collected data by interviewing, data were    

analyzed by using percentage. The developed information system consists of 5 components:                      

1) about us 2) contact us 3) activities 4) product groups and 5) community enterprise groups.                    

The results of satisfaction evaluation of using the system showed that the satisfaction of the                          

accuracy of the product display through the two-dimensional bar code was at a highest level and 

the overall of satisfaction was at a high level. After using the system for 3 months, product sales 

volume was increase.

Keywords
 Information Systems, Healthy Rice Products, Community Enterprise  
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บทนํา
 จากวิสัยทัศนกองสงเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมสงเสริมการเกษตร ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริม                          

และสนบัสนนุวสิาหกจิชมุชนและเครอืขายวสิาหกจิชมุชน กาํหนดกลยทุธดานการพฒันาระบบและเครอืขาย

ขอมลูสารสนเทศวสิาหกิจชมุชน ใหจดัทาํระบบสารสนเทศเพือ่ตอบสนองปญหาและความตองการของชมุชน

ในการประกอบวิสาหกิจชุมชน และกลยุทธดานการประชาสัมพันธเผยแพร  ใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสาร

เรื่องวิสาหกิจชุมชนทางส่ือมวลชนตาง ๆ เพ่ือสรางความเขาใจใหสาธารณชนท่ัวไป รวมท้ังใชระบบและ                     

เครือขายสารสนเทศขอมูลวิสาหกิจชุมชน เปนแหลงเรียนรูและคนหาขอมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนแก                      

บุคคลทั่วไปไดดวย (Community Enterprise Promotion Division, 2017) ซึ่งจะเปนการสงเสริมคุณภาพของ

กลุ มวิสาหกิจชุมชนใหเปนที่รู จักตอบุคคลทั่วไป และสรางความนาเชื่อถือใหกับกลุมและผลิตภัณฑ                              

ของกลุมวิสาหกิจนั้น ๆ ได ทั้งยังเปนการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได สงผลดี                       

ตอการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

 วิสาหกิจชุมชนกลุมปุยหมักอินทรียชีวภาพบานหนองขุม เปนกลุมกิจการการผลิตสินคาประเภท

กิจการการผลิต กอตั้งจากกระบวนการจัดทําแผนแมบทชุมชน โดยมีผลิตภัณฑปุยอินทรียชีวภาพอัดเม็ด 

ขาวสาร และขาวกลอง มีระยะเวลาการผลิตตลอดป ความสามารถในการผลิต 2 ตันตอวัน โดยมีชองทาง                 

การจัดจําหนาย คือขายเองและผลิตตามคําสั่ง (Community Enterprise Promotion Division, 2017) 

ผลิตภัณฑที่กลุ มวิสาหกิจชุมชนน้ีอยู ระหวางการสงเสริม คือ ผลิตภัณฑขาวเพ่ือสุขภาพ ที่ผลิตจาก                                  

ขาวหอมมะลิ และขาวหอมมะลิแดง ซึ่งไดรับคัดเลือกเปนสินคาโอทอประดับ 4 ดาว เมื่อป พ.ศ. 2559 

(Thaitambon.com, 2017) ซึ่งเปนผลิตภัณฑในกลุมขาวเพื่อสุขภาพที่มีกระบวนการผลิต และการแปรรูป

ผลติภณัฑทีส่อดคลองกับนโยบายสงเสรมิการผลติขาวอนิทรีย ทีย่ดึหลักเศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการผลิต

เพื่อใหไดมาซ่ึงขาวท่ีปลอดภัย ไรสารพิษ รักษาสุขภาพและส่ิงแวดลอม โดยราคาขาวเปลือกอินทรีย                              

ที่เกษตรกรไดรับจะสูงกวาราคาขาวเปลือกโดยทั่วไป ประมาณรอยละ 10 และขาวสารบรรจุวางจําหนาย                      

ในประเทศไทยมีราคาสูงกวาขาวสารทั่วไป ประมาณรอยละ 20 (The Thailand Research Fund, 2018)                 

จากนโยบายดังกลาว ถอืเปนแนวทางในการขยายโอกาสทางการตลาด ซึง่เปนการสงเสรมิปลายนํา้ในหวงโซอปุทาน

ของผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพไปยังกลุมผูบริโภคสินคากลุมใหม ๆ เพื่อเพิ่มรายไดใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชน

อยางยัง่ยนื ทัง้นีผ้ลจากการสัมภาษณเชงิลกึ (Sutheewasinnon & Pasunon, 2016, 31-48)   เพือ่เกบ็รวบรวม

ขอมูลโดยใชการสนทนา ระหวางทีมผูวิจัยกับสมาชิกกลุมผูผลิตขาวเพื่อสุขภาพ วิสาหกิจชุมชนกลุมปุยหมัก

อินทรียชีวภาพบานหนองขุม ตําบลหนองสาหราย อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี ระหวางวันที่ 24-28 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 พบวา กลุมวิสาหกิจชุมชนไดดําเนินการขายสินคาเองผานงานแสดงสินคาในพืน้ที่  

บรเิวณจงัหวดัสพุรรณบรุ ีและจงัหวดัใกลเคยีง โดยยงัไมมชีองทางการประชาสัมพนัธ อืน่ๆ  ที่จะสามารถสงเสริม

ผลิตภัณฑของกลุมใหเปนท่ีรูจักอยางท่ัวถึง นอกจากน้ีผลจากการคนขอมูลการประชาสัมพันธเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพ และวิสาหกิจชุมชนผานชองทางเสิรชเอนจินเพื่อคนหาขอมูลบนอินเทอรเน็ต                           

พบวา  มีเพียงข อมูลรายชื่อผลิตภัณฑของกลุ มวิสาหกิจชุมชนผานเว็บไซตไทยตําบลดอทคอม                                                          
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และกองสงเสริมวิสาหกิจชุมชนเทานั้น โดยไมมีรายละเอียดขอมูลของผลิตภัณฑที่เพียงพอตอการสงเสริม

ผลิตภัณฑของกลุม แสดงใหเห็นถึงปญหาในดานการกระจายขอมูลผลิตภัณฑระหวางผูขายกับผูซื้อ                               

ไมสามารถสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือใหกบัผูบริโภคกลุมใหม เนือ่งจากยังขาดการใชเครือ่งมอืสําหรับ

สงเสริมผลิตภัณฑที่รองรับกลุมผูบริโภคยุคใหมตามหลักการการสงเสริมผลิตภัณฑ (Lothongkam, 2001, 

31-32) โดยเฉพาะดานการใหขาวและการประชาสัมพนัธ การโฆษณา การสงเสริมการขาย การตลาดเช่ือมตรง 

สงผลใหผูบริโภคไมสามารถเขาถึงขอมูลของผลิตภัณฑได เกิดผลกระทบตอการขยายโอกาสทางการตลาด

ไปยังกลุมผูบริโภค และเกิดการเสียเปรียบกับคูแขงขัน 

 จากปญหาดังกลาว หากนําเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกับหลักการสงเสริมผลิตภัณฑที่ประยุกต                      

ใชบารโคดสองมิติเปนชองทางในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศ จะเปนการรองรับกลุมผู บริโภคสินคา                               

จากรานคาเสมอืนบนระบบออนไลน โดยเพ่ิมความม่ันใจในผลติภณัฑ ความสะดวกในการเขาถงึขอมลูขาวสาร

ที่สามารถเขาถึงไดจากทุกท่ี ทุกเวลาผานทางแอพพลิเคชันบนอุปกรณมือถือ ซึ่งจากการศึกษางานวิจัย                    

ของ Nithisiripong & Thongmak, (2017, 90-121)  พบวาการประชาสัมพันธผานบารโคดสองมิตเิปนวิธีการ      

ที่ผูใชงานใหการยอมรับและมีความต้ังใจในการใชแอพพลิเคชันสแกนรหัสบารโคดสองมิติ 

 การประยุกตใชบารโคดสองมิติเปนชองทางในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศผานระบบสารสนเทศ                  

ในระบบออนไลนจะทาํใหผูบรโิภครบัรูขอมลูของผลติภณัฑสาํหรบัพจิารณาเลอืกซือ้ เมือ่ไดรบัรูขอมูลทีเ่พยีงพอ                          

ตอการตัดสินใจและกระตุนกระบวนการขายผานทางออนไลนไดอยางตอเน่ือง จึงเหมาะสมสําหรับ                               

การนํามาพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับสงเสริมผลิตภัณฑ ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะประยุกตใช                   

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบริหารจดัการในระยะเริม่ตน ทีเ่นนการประชาสมัพนัธกลุมวสิาหกจิชมุชน                   

กลุมปุยหมักอินทรียชีวภาพบานหนองขุม และผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพ ใหเปนที่รูจักและเกิดการยอมรับ

จากบุคคลท่ัวไป ผานทางระบบออนไลนเพื่อกระตุนความสนใจและการรูจักผลิตภัณฑ รวมถึงเปนการเพ่ิม

ชองทางในการเขาถงึกลุมผูบรโิภคทีร่วดเร็ว เพือ่ตอยอดสูการบริหารจดัการสารสนเทศสําหรบัการตัดสนิใจในอนาคต 

วัตถุประสงค
 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพ วิสาหกิจชุมชนกลุมปุยหมัก

อินทรียชีวภาพบานหนองขุม จังหวัดสุพรรณบุรี

ทบทวนวรรณกรรม
 1. บารโคดสองมิติ

  ในขั้นตอนการออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพ มีการประยุกต

ใชบารโคดสองมิต ิหรอื ควิอารโคด (QR Code) ทีถ่กูพัฒนาเพ่ือใหอานงายและเร็วตอการตอบสนอง สามารถ

เก็บขอมูลไดหลายประเภท ซึ่งปริมาณความจุขอมูลที่เก็บเหลานี้ขึ้นอยูกับเวอรชันของบารโคดสองมิติ                              

ที่เลือกใช  ปจจุบันมีการพัฒนาใหสัญลักษณบารโคดสองมิติมีขนาดเล็กลงแตเก็บขอมูลไดมากขึ้น อีกทั้งยัง
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มกีารพัฒนาใหบารโคดสองมิตสิามารถเก็บขอมลูทีเ่ปนความลับได และมีการออกแบบรูปลกัษณของบารโคด

สองมติทิีห่ลากหลายมากขึน้ (Boonrojwong & Praporntrakarn, 2017, 117-126) ทัง้นีส้ามารถนาํมาประยกุต

ใชเปนชองทางการประชาสัมพันธขอมูลไปยังผูบริโภคผานทางอุปกรณสื่อสารไดอยางสะดวก รวดเร็วและ           

แพรหลาย โดยแสดงขอมูลสารสนเทศของผลิตภัณฑตั้งแตกระบวนการผลิต การแปรรูป และชองทาง                         

การจําหนายผลิตภัณฑ สรางความนาเชื่อถือใหกับผลิตภัณฑ สรางความตระหนักถึงประโยชนและคุณคา        

ของผลิตภัณฑ สรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภคในดานความปลอดภัยของผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ และ

สนับสนุนใหเกิดการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพไดงายขึ้น

 2. การสงเสริมผลิตภัณฑ

      ขั้นตอนการออกแบบใหระบบสารสนเทศสําหรับการสงเสริมผลิตภัณฑ มีองคประกอบ                                

ที่ครอบคลุมตามหลักการสงเสริมผลิตภัณฑโดยเนนทําการตลาดเชื่อมตรง เพื่อเปนการสงเสริมปลายนํ้า                          

ในหวงโซอปุทานของผลิตภัณฑขาวเพือ่สขุภาพ โดยออกแบบระบบสารสนเทศใหมกีารติดตอสือ่สารเก่ียวกับ

ขอมลูระหวางผูขายกบัผูซือ้เพือ่สรางทศันคตแิละพฤตกิรรมการซือ้ เครือ่งมอืในการตดิตอส่ือสารมหีลายอยาง 

ซึง่อาจเลอืกใชหนึง่หรอืหลาย ๆ เครือ่งมอื และตองใชหลักการเลอืกใชเคร่ืองมือส่ือสารแบบประสมประสานกัน 

โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได เคร่ืองมือ                    

สงเสริมที่สําคัญ ประกอบดวย 1) การโฆษณา 2) การขายโดยใชพนักงานขาย 3) การสงเสริมการขาย                             

4) การใหขาวและการประชาสัมพนัธ และ 5) การตลาดทางตรงและการตลาดเช่ือมตรง (Lothongkam, 2001, 31-32) 

 3. วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบ SDLC (System Development Life Cycle)

  ในข้ันตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศอาศัยวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบ SDLC หมายถงึ 

ขั้นตอนหรือกระบวนการในการพัฒนาระบบงาน ซึ่งมีจุดเร่ิมตนในการทํางานและจุดส้ินสุดของการทํางาน

โดยมีแบบจําลองหลายรูปแบบ เชน Waterfall, Spiral, V-Model, Rapid Prototyping, Incremental และ 

Synchronize and Stabilize เปนตน (Balaji & Murugaiyan, 2012, 26-29) ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยเลือกใชแบบ 

V-Model ซึ่งเปนรูปแบบท่ีมีการพัฒนาตอจากแบบ Waterfall Model โดยจะเปนการพัฒนาท่ีมุงเนนไป                         

ในสวนการทดสอบทกุข้ันตอน ถาหากมกีารทดสอบทกุสวนทาํใหโอกาสทีจ่ะเกดิขอผิดพลาดนอยลง โดยจะประกอบ

ดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) Requirement Analysis ทดสอบโดย User Acceptance Testing 2) Functional 

Specification ทดสอบโดย System Testing 3) High Level Design ทดสอบโดย Integration Testing                          

4) Detailed Design ทดสอบโดย Unit Testing และ 5) Code เปนขัน้ตอนสุดทาย (Rastogi, 2015, 168-172) 

 4. ทฤษฎีการแพรกระจายของนวัตกรรม

                ในข้ันตอนการถายทอดเทคโนโลยจีากการวจิยัสูการใชงานในชมุชน  ใชกระบวนการแพรกระจาย

ของนวัตกรรม (Diffusion of Innovation Theory) ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 4 ประการ คือ                                        

1) Innovation คอื ตวันวัตกรรมและองคความรูทีจ่ะนําไปถายทอดและเผยแพรสูชมุชน   2) Communication 

Channel คือ ชองทางการสื่อสารหรือชองทางการนําองคความรูและนวัตกรรมไปสูชุมชน   3) Social System 

ไดแก โครงสรางทางสังคม วิถีประชา และความเปนผูนํา ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ตองพิจารณาและ                                
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ทําความเขาใจในกระบวนการถายทอดองคความรูและนวัตกรรม เพื่อใหสามารถเขาถึงการทําเกษตรกรรม       

ซึ่งเปนไปตามวิถีชุมชน หรือวิถีดั้งเดิม รวมทั้งทําใหสามารถเขาถึงชุมชนได และ 4) Time ตองคํานึงถึง                      

ชวงเวลาที่เหมาะสมและระยะเวลาที่พอเหมาะในการถายทอดองคความรู และนวัตกรรม เพื่อใหเกิด

กระบวนการเรียนรูและประโยชนสูงสุดแกชุมชน  (Rogers, 1983, 11)

 5. การประเมินความพึงพอใจ

  ในขั้นตอนการประเมินผลการใชงานระบบสารสนเทศฯ ใชการประเมินความพึงพอใจ คือ                     

ความรูสึกมีความสุขเมื่อไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมายที่ตองการ หรือตามแรงจูงใจ (Wolman, 1973)   

โดยมีวิธีการวัดความพึงพอใจได 3 วิธี (Chaipanya, 1998, 11) ประกอบดวย 1) การใชแบบสอบถาม                             

วิธีนี้นับเปนวิธีที่นิยมใชกันมากท่ีสุดในการวัดทัศนคติ รูปแบบของแบบสอบถามจะใชมาตรวัดทัศนคติ                            

ซึ่งที่นิยมใชในปจจุบันวิธีหนึ่ง คือ มาตราสวนแบบลิเคิรท 2) การสัมภาษณ เปนวิธีการที่ผูวิจัยจะตองออกไป

สอบถามโดยการพูดคุย โดยมีการเตรียมแผนงานลวงหนา เพื่อใหไดขอมูลที่เปนจริงมากที่สุด และ                                      

3) การสังเกต เปนวิธีวัดความพึงพอใจ โดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเปาหมายไมวาจะแสดงออกจาก

การพูดจา กริยา ทาทาง โดยในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยเลือกใชแบบสอบถามสําหรับการประเมินความพึงพอใจ                   

โดยใชเกณฑการประเมินตามมาตรวัดของลิเคิรท (Likert Scale) 

  สําหรับขั้นตอนประเมินผลการสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพ  หลังจากการถายทอด

เทคโนโลยีแลวเปนระยะเวลา 3 เดือน ผูวิจัยเลือกใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 

วิธีการวิจัย
 งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพัฒนาที่มีการพัฒนาเคร่ืองมือสําหรับแกปญหาของชุมชน โดยพัฒนา        

ระบบสารสนเทศภายใตวงจรพัฒนาระบบ (SDLC) ในรูปแบบ V-Model (Boggs, 2004) ที่ผานการวิเคราะห                       

และสังเคราะหจากปญหาและความตองการของวิสาหกิจชุมชน โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับ                         

สงเสรมิผลติภณัฑขาวเพือ่สขุภาพทีผ่านการวเิคราะหและออกแบบโดยใชหลกัการสงเสรมิผลิตภณัฑ รวมกับ

การประยกุตใชบารโคดสองมติใินการเพิม่ชองทางประชาสมัพนัธ ทีเ่นนการประชาสมัพนัธขอมลูของผลติภณัฑ

เพือ่สขุภาพ ตัง้แตกระบวนการผลิต การแปรรูป และชองทางการขาย เพือ่ใหผูบริโภคไดเหน็ถงึประโยชนและ

เกิดความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑจนเกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ ผานการเขาถึงขอมูลดวยการสแกนบารโคด

สองมิติ ที่สะดวก รวดเร็ว และสามารถสงตอไปยังผูบริโภครายอ่ืน ๆ ไดอยางงายดาย ถือเปนการขยาย                         

ชองทางการประชาสมัพันธผลติภณัฑไปยงักลุมเปาหมายใหมไดอยางรวดเรว็ โดยมภีาพรวมของกรอบแนวคดิ

ดังภาพที่ 1
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 ภาพที่ 1:  กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพ

   วสิาหกจิชมุชนกลุมปุยหมกัอินทรยีชวีภาพบานหนองขุม จงัหวดัสุพรรณบรุ ีตามรปูแบบ V-Model

 1. การดําเนินการวิจัยระยะที่ 1: วิเคราะหขอมูล  ระยะท่ี 2: ออกแบบระบบสารสนเทศ 

และระยะที่ 3: พัฒนาระบบสารสนเทศ ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้ 

  1.1 การวิเคราะหความตองการ (Requirement Analysis) 

                      เปนการวเิคราะหความตองการ ความคาดหวัง จากปญหาทีเ่กดิขึน้ภายในวสิาหกจิชุมชน 
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รวมถึงเง่ือนไขตาง ๆ จากผูใชงานดวยการสัมภาษณแบบมีโครงสราง กลุ มเปาหมายท่ีเปนสมาชิก                               

วิสาหกิจชุมชนกลุมปุยหมักอินทรียชีวภาพบานหนองขุม จํานวน 27 คน เพื่อนําขอมูลที่ไดไปออกแบบ                            
ระบบสารสนเทศตามความตองการน้ัน ๆ พรอมทดสอบโดยการยืนยนัจากกลุมสมาชกิผูผลติขาวเพ่ือสขุภาพ                        
(User Acceptance Testing) เพื่อเปนการประเมินความพึงพอใจในการกําหนดเง่ือนไขโดยการยอมรับระบบ          

จากผูใชงานจริงวาตรงตามความตองการและความคาดหวังของกลุมผูใชงาน 

  1.2 ขอกําหนดฟงกชัน (Functional Specification)

                     เปนการออกแบบฟงกชันการทํางานของระบบ โดยเปนการกําหนดความตองการและ
เงื่อนไขที่ไดจากผูใชงาน พรอมทดสอบระบบ (System Testing) ในรูปแบบ White Box Testing และ Black 
Box Testing ดวยขอมูลจําลองผลิตภัณฑ และขอมูลขาวสารท่ีครอบคลุมความตองการของผูบริโภค                       
เปนการทดสอบระบบท้ังหมดใหครอบคลมุความตองการของระบบ ทดสอบการทํางานจริงตามฟงกชนัทีก่าํหนดไว
  1.3 การออกแบบภาพรวม (High Level Design)
                     เปนการออกแบบสวนประกอบหลักของระบบ หนาท่ี และการเช่ือมโยงระหวางโครงสราง
ระดับสถาปตยกรรม ในรูปแบบของแผนภาพกระแสขอมูล (DFD) พรอมทดสอบการเช่ือมโยงของแตละยูนิต 
(Integration Testing) ดวยขอมูลจําลองวาทํางานไดถูกตองหรือไม ทดสอบรอยตอระหวางยูนิต ทดสอบ                   
การไหลของขอมลูตัง้แตตวัแรกจนตวัสดุทาย สอดคลองกบัหลกัการสงเสรมิผลติภณัฑ และออกแบบการสราง

บารโคดสองมิติสําหรับการเขาถึงขอมูล

  1.4 การออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) 

                     เปนการออกแบบในสวนของรายละเอียดของการเขียนโปรแกรม โครงสรางภายในและ
การกระทําในแตละสวนประกอบของระบบสารสนเทศ ในรูปแบบของแผนภาพกระแสขอมูลระดับตาง ๆ       
พรอมทดสอบยอยแตละยูนิต (Unit Testing) โดยใชขอมูลจําลองผลิตภัณฑ เชน วันที่ผลิต สถานที่ผลิต                   
การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ การบรรจุ เพื่อทดสอบการเช่ือมโยงขอมูล
  1.5 การเขียนคําสั่ง (Code)
                     เปนขั้นตอนการเขียนโปรแกรมจริงโดยดําเนินการตามรูปแบบที่ไดออกแบบไวจาก                          
4 ลําดับขางตน พรอมทดสอบคร้ังสุดทาย ดวยขอมูลจริง โดยใชภาษา PHP ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
และสรางบารโคดสองมิติ
 2. การดําเนินวิจัยระยะที่ 4: ถายทอดเทคโนโลยี 
  เปนขัน้ตอนการนําระบบสารสนเทศสําหรับสงเสริมผลิตภณัฑขาวเพ่ือสขุภาพของวิสาหกิจชุมชน
กลุมปุยหมักอินทรียชีวภาพบานหนองขุม จังหวัดสุพรรณบุรีที่พัฒนาเรียบรอยแลว ถายทอดสูชุมชนเพื่อ                 
เสริมสรางศักยภาพใหแกผูใชงานในชุมชน โดยมีขั้นตอนดังนี้
  2.1 จัดทําคูมือสารสนเทศ ทําคูมือการใชงานทั้งในสวนของผูดูแลระบบ และสวนผูใชงาน 
เพื่อเปนเอกสารประกอบการถายทอดเทคโนโลยีใหกับชุมชน
  2.2  ถายทอดเทคโนโลยี ดําเนินการเชิญผูใชงาน จากสมาชิกกลุมผูผลิตขาวเพ่ือสุขภาพ 
จํานวน  27 คน และผูเชี่ยวชาญฯ จํานวน 5 คน ที่ทําหนาที่เปนผูดูแลระบบ มารวมรับฟงการสาธิต และ                      
รวมปฏิบัติการถายทอดเทคโนโลยี ณ ที่ทําการวิสาหกิจชุมชนกลุมปุยหมักอินทรียชีวภาพบานหนองขุม                 

พรอมสังเกตผล
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 3. การดําเนินวิจัยระยะท่ี 5: การประเมิน 

  เปนขั้นการประเมินผลการใชงานระบบจากผูใชงานระบบสารสนเทศฯ และประเมินผลดาน               

การสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพ่ือสุขภาพของวิสาหกิจชุมชนกลุมปุยหมักอินทรียชีวภาพ

  3.1 การประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศ 

                     3.1.1 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามความพึงพอใจในการใชงาน

ระบบสารสนเทศ แบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดบั จาํนวน 1 ชดุ โดยใชกบักลุมผูใชงานท้ัง 2 กลุม 

โดยประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับการประยุกตใชบารโคดสองมิติ และความพึงพอใจในการเขาใชงาน                     

ระบบสารสนเทศ ที่ผานการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือเชิงเน้ือหากับจุดประสงคที่กําหนด                          

จากการพิจารณาของผูเชีย่วชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จาํนวน 3 คน โดยใชดชันคีวามสอดคลองระหวาง

ขอคาํถามกบัจุดประสงค (IOC) โดยกาํหนดเกณฑการพจิารณาระดับคาดชันคีวามสอดคลองฯ ของขอคาํถาม 

หากมีคา IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป คัดเลือกขอคําถามขอนั้นไวใชได

   3.1.2  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล รวบรวมขอมูลจากสมาชิกกลุมผูผลิตขาวเพื่อสุขภาพ 

จํานวน 27 คน และผูเช่ียวชาญฯ จํานวน 5 คน โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการใชงาน                                  

ระบบสารสนเทศ หลังจากดําเนินกิจกรรมการวิจัยในขั้นการถายทอดเทคโนโลยี

  3.2 การประเมินผลดานการสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพ

        3.2.1  เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอมลู คอืแบบสัมภาษณแบบมโีครงสราง โดยมปีระเดน็

คําถามเก่ียวกับขอมูลจากผลการประกอบการจากการใชงานระบบสารสนเทศ ดานปริมาณการขาย กลุมผู

บรโิภค และการตอบรบัจากกลุมผูบรโิภครายใหม ดาํเนนิการหลงัจากการถายทอดเทคโนโลยเีปนเวลา 3 เดือน 

   3.2.2  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล รวบรวมขอมูลจากการสรุปผลการประกอบการของ                   

กลุมผูผลติขาวเพือ่สขุภาพ หลงัการไดรบัการถายทอดเทคโนโลย ีและจากการสมัภาษณ ดานปรมิาณการขาย 

กลุมผูบรโิภค และการตอบรับจากกลุมผูบรโิภครายใหม จากสมาชิกกลุมผูผลติขาวเพือ่สุขภาพ จาํนวน 27 คน 

  3.3   สรุปผลการวิจัย 

                      เปนการนําขอมลูจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศ และขอมูล                      

จากการสัมภาษณเพื่อประเมินผลดานการสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพ

   3.3.1 ขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศ ใชวิธี                            

การวิเคราะหดวยการวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชเกณฑการแปล                   

ความหมายตามมาตรวัดของลิเคิรท (Likert Scale) ดังนี้ ระดับคาเฉล่ีย 4.21 - 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด                         

ระดับคาเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง มาก ระดับคาเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง ปานกลาง ระดับคาเฉลี่ย 1.81 

- 2.60 หมายถึง นอย ระดับคาเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง นอยที่สุด (Ruangprapan, 1996, 15)

   3.3.2  ขอมูลสรุปผลการประกอบการและขอมูลจากการสัมภาษณเพื่อประเมินผล                              

ดานการสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพ่ือสุขภาพ ใชวิธีการวิเคราะหดวยการคํานวณคารอยละ



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 13  ฉบับที่ 2  เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562 111

ผลการวิจัย
 1. ผลการวิเคราะหขอมูล ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับสงเสริมผลิตภณัฑขาว                  

เพ่ือสุขภาพของวิสาหกิจชุมชนกลุมปุยหมักอินทรียชีวภาพบานหนองขุม จังหวัดสุพรรณบุรี

  ระบบสารสนเทศท่ีพฒันาข้ึน มกีระบวนการพัฒนาตามรูปแบบ V-Model ดงัน้ี 1) ผลการวิเคราะห
ความตองการ จากการศกึษาขอมลูศกัยภาพพืน้ฐาน พบวา ในกลุมวสิาหกจิชุมชนกลุมปุยหมกัอนิทรียชวีภาพ
บานหนองขุม จังหวัดสุพรรณบุรี มีการสรางผลิตภัณฑเกษตร ภายใตชื่อการคา “สามรวงทอง” โดยแบง                      
กลุมสินคาเปน 2 ประเภท ประกอบดวย ประเภทปุยหมักอินทรียชีวภาพ และประเภทอาหารจากการเกษตร                            
ซึ่งกลุ มผลิตภัณฑที่มีกําลังผลิตมากท่ีสุดคือ ประเภทอาหารจากการเกษตร ในกลุมขาวเพ่ือสุขภาพ                                        
ที่ประกอบดวยขาวหอมมะลิ ขาวกลองหอมมะลิ ขาวไรซเบอร่ี และขาวคุณภาพ กข43 ซึ่งมีกําลังผลิตสูง                 
และจากการสัมภาษณโดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง สามารถสรุปผลการวิเคราะหปญหาและ                                
ความตองการไดวา การขายผลติภัณฑกลุมขาวเพือ่สขุภาพมกีาํลงัการขายสูตลาดนอย เนือ่งจากกลุมวสิาหกจิชมุชน
ไมสามารถที่จะประชาสัมพันธผลิตภัณฑของตนเองได จะสงขายไดเพียงในกลุมชุมชนที่รู จักกันภายใน                      
จากการแนะนําเปนทอด ๆ ไมมีการขยายวงกวาง จึงมีความตองการในการสงเสริมผลิตภัณฑใหเปนที่รูจัก
มากย่ิงขึ้น  2) กําหนดฟงกชันในการแกปญหาโดยประยุกตใชหลักการสงเสริมผลิตภัณฑและประยุกตใช                  
บารโคดสองมิติเปนชองทางการประชาสัมพันธ 3) ผลการออกแบบภาพรวมระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น                   
แบงผูใชงานออกเปน 2 กลุม ไดแก 3.1) ผูใชงาน และ 3.2) ผูดูแลระบบ โดยท่ีผูใชงานแตละกลุมมีระดับ                
การเขาถึงขอมลูทีแ่ตกตางกัน รวมถึงมีขอบเขตการใชงานระบบท่ีแตกตางกนั ซึง่แสดงเปนแผนภาพรวม DFD 

ระดับสูงสุด (Context Level Data Flow Diagram) ดงัภาพที่ 2

ภาพที่ 2: แผนภาพกระแสขอมูล (Context Diagram)
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4) ผลการออกแบบรายละเอียด โดยผูใชงานแตละกลุมมีขอบเขตของการใชงานระบบ ดังแผนภาพกระแส

ขอมลูระดบั 0 (DFD Level 0) แสดงภาพรวมของระบบสารสนเทศสาํหรบัสงเสรมิผลติภัณฑขาวเพือ่สุขภาพฯ 

ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3: แผนภาพกระแสขอมูลระดับ 0 (DFD Level 0)
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และ 5) การเขียนคําสัง่ (Code) มกีารพัฒนาระบบในลักษณะของเว็บไซตแบบ Responsive Website ทีร่องรับ

การแสดงผลการทาํงานบนทกุอปุกรณทัง้ในสวนของเคร่ืองคอมพิวเตอร แทบ็เล็ต รวมถงึสมารทโฟน ทีส่ามารถ

เรียกดูขอมูลไดอยางเหมาะสมตามขนาดของอุปกรณ โดยมีตัวอยางผลลัพธดังภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 4: ตัวอยางผลลัพธการพัฒนาระบบสารสนเทศ

 

 2. ผลการถายทอดเทคโนโลยี และการประเมินผลดานการสงเสริมผลิตภัณฑขาว                          

เพื่อสุขภาพและดานความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศสําหรับสงเสริมผลิตภัณฑขาว                   

เพ่ือสุขภาพของวิสาหกิจชุมชนกลุมปุยหมักอินทรียชีวภาพบานหนองขุม จังหวัดสุพรรณบุรี 

  2.1 การถายทอดเทคโนโลยี จากการการสาธิต และรวมใชงานระบบสารสนเทศฯ ณ ทีท่าํการ

วสิาหกจิชมุชนฯ ผูวจิยัใชวธิกีารสงัเกตและประเมนิผลหลงัจากการสาธติและรวมกนัใชงานระบบสารสนเทศฯ 

พบวา สมาชิกกลุมผูผลิตขาวเพ่ือสุขภาพ จํานวน 27 คน และผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คนที่ทําหนาที่เปนผูดูแล

ระบบ เขาใจแนวคิดและหลักการในการสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพ่ือสุขภาพผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และสามารถใชงานระบบสารสนเทศในสวนของผูใชงานได 

  2.2 การประเมินผลดานการสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพ หลังจากการถายทอด

เทคโนโลยี เปนเวลา 3 เดือน ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบผลการถายทอดเทคโนโลยี โดยการสัมภาษณ                        

ดวยแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางกับสมาชิกกลุมผลิตภัณฑขาวเพ่ือสุขภาพ จํานวน 27 คน พบวา                                  

1)  ดานปริมาณการขาย มีปริมาณการขายผลิตภัณฑขาวเพ่ือสุขภาพสูงขึ้น คิดเปนรอยละ 46.67                                       

2) ดานกลุมผูบริโภค มีจํานวนผูบริโภคกลุมใหมเกิดข้ึนโดยเฉพาะกลุมผูรักสุขภาพ คิดเปนรอยละ 44.44                    

และ  3) ดานการตอบรบัจากกลุมผูบริโภครายใหม มจีาํนวนผูบรโิภครายใหมทีส่อบถามเกีย่วกบัคณุประโยชน                 

กอนตัดสินใจสั่งซื้อผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 64.54
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       2.3 การประเมินผลดานความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศสําหรับสงเสริม

ผลติภณัฑขาวเพ่ือสุขภาพของวิสาหกิจชมุชนกลุมปุยหมกัอินทรียชวีภาพบานหนองขุม จงัหวัดสุพรรณบรุี 

ผลการประเมินการใชงานจากผูประเมินทั้ง 2 กลุม ประกอบดวย 1) ผูใชงาน 27 ราย 2) ผูดูแลระบบ 5 ราย 

ปรากฎผลดังตารางที่ 1

ตารางท่ี 1

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศสําหรับสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพ 

วิสาหกิจชุมชนกลุมปุยหมักอินทรียชีวภาพบานหนองขุม

  S.D. 
 

1  4.40 0.52  
2  4.40 0.74  
3   3.80 0.57  
4  4.00 0.57  
5  3.80 0.84  

 
1  3.80 0.45  
2  4.40 0.55  
3  4.60 0.55  
4  4.40 0.55  
5  4.40 0.55  

 4.20 0.59  
 

 จากตารางท่ี 1 ผูใชระบบสารสนเทศสําหรับสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพ่ือสุขภาพ วิสาหกิจชุมชน                  

กลุ มปุ ยหมักอินทรีย ชีวภาพบ านหนองขุม  มีค า เฉ ล่ียความพึงพอใจในภาพรวม  4 .20 และ                                                                              

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 ซึ่งอยูในระดับพึงพอใจมาก

 นอกจากน้ี วิสาหกิจชุมชนกลุมปุยหมักอินทรียชีวภาพบานหนองขุม จังหวัดสุพรรณบุรี เสนอแนะ                

ใหเพิ่มเติมองคประกอบดานการแสดงสถิติขอมูลการขายและองคประกอบดานการวิเคราะหคลังสินคา
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อภิปรายผลการวิจัย
 จากการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมปุยหมักอินทรียชีวภาพบานหนองขุม                  

จังหวัดสุพรรณบุรีดวยการสัมภาษณโดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ผูวิจัยไดวิเคราะหปญหา และ

ความตองการของกลุมวิสาหกิจชุมชน พบวา มีความตองการในสงเสริมการขายสําหรับผลิตภัณฑ                                   

ขาวเพื่อสุขภาพ ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่มีกําลังผลิตสูง แตไมสามารถสงออกสูทองตลาดไดอยางเต็มที่ จึงควร                  

เพิ่มชองทางในการสงเสริมการขายดวยการประยุกตใชบารโคดสองมิติสําหรับการเขาถึงขอมูลสารสนเทศ                       

ผานระบบสารสนเทศในระบบออนไลนที่สงผลใหผูบริโภครับรูขอมูลของผลิตภัณฑสําหรับพิจารณาเลือกซื้อ 

เมื่อไดรับรูขอมูลที่เพียงพอตอการตัดสินใจและกระตุนกระบวนการขายผานทางออนไลนไดอยางตอเน่ือง                 

การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพ่ือสุขภาพ ที่มีการประยุกตใชบารโคดสองมิติ

สําหรับการสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพ่ือสุขภาพ วิสาหกิจชุมชนกลุมปุยหมักอินทรียชีวภาพบานหนองขุม                    

จังหวัดสุพรรณบุรี จึงเปนแนวทางในการแกปญหาและดําเนินการตามความตองการของชุมชน สงผลใหเกิด

การกระจายขอมูลสารสนเทศไปยังวงกวาง ทัง้นีร้ะบบสารสนเทศดังกลาว ไดเตรียมพรอมสําหรบัการสงเสริม

ผลิตภัณฑอื่น ๆ ของกลุมวิสาหกิจชุมชนฯ ภายใตชื่อการคา “สามรวงทอง” อีกดวย 

 ระบบสารสนเทศสําหรบัสงเสรมิผลติภัณฑขาวเพือ่สุขภาพฯ เปนระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิารจัดการ 

ที่มีการประยุกตใชเทคโนโลยีบารโคดสองมิติ โดยใชหลักการสรางบารโคดสองมิติสําหรับผลิตภัณฑ                                 

แตละประเภทดวยภาษา PHP ที่สามารถสรางบารโคดสองมิติไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อการเขาถึงขอมูล

ผลิตภัณฑไดอยางถูกตองและรวดเร็ว สอดคลองกับงานวิจัยของ Boonrojwong & Praporntrakarn (2017) 

และงานวจิยัเร่ืองการสงเสริมวิสาหกจิชุมชน อาํเภอภเูพยีง จงัหวดันานโดยใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

(Khamwong & Talalak, 2014, 305-311) ที่สามารถนําเทคโนโลยีบารโคดสองมิติไปประยุกตกับ                                       

งานดานตาง ๆ รวมกับการสรางระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการบนเว็บไซต ที่มีความสามารถใน

การโฆษณา การสงเสริมการขาย การใหขาวประชาสัมพันธ การทําการตลาด สงผลใหมีปริมาณการสั่งซื้อ

ผลติภณัฑขาวเพือ่สขุภาพเพิม่ขึน้ ซึง่สอดคลองกบัทฤษฎกีารสงเสรมิผลติภณัฑ (Lothongkam, 2001, 31-32) 

เน่ืองจากเปนการดําเนินการผานระบบสารสนเทศออนไลนที่สามารถติดตอกันระหวางกลุมวิสาหกิจกับ                      

กลุมลูกคาได ตามวงจรพัฒนาระบบในรูปแบบ V-Model สอดคลองกับงานวิจัยของ Rastogi (2015)                                

ที่สงผลใหระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีลําดับการพัฒนาท่ีชัดเจนและสามารถตรวจสอบ                            

ไดทุกขั้นตอน

 การถายทอดเทคโนโลยีดวยการนํานวัตกรรมถายทอดสูชุมชน โดยการสาธิต และรวมกันใชงาน

เทคโนโลยีอยางตอเนือ่ง สอดคลองกบัหลกัการดําเนนิการตามทฤษฎกีารแพรกระจายของนวตักรรม (Rogers, 

1983, 11) สงผลใหเกิดการเรียนรูเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสมและสงผลลัพธตามความตองการ และ                         

การประเมินความพึงพอใจจากผูใชงานโดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) เปนวิธี

การประเมินความรูสึกมีความสุขเมื่อไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมายท่ีตองการไดตรงตามความรูสึก                         

มากที่สุด
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สรุป
 การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพ วิสาหกิจชุมชนกลุมปุยหมัก

อินทรียชีวภาพบานหนองขุม มีการกําหนดสิทธิ์ผูใชงานไว 2 สิทธิ์ คือ ผูดูแลระบบ และผูใชงาน โดยมี                           

องคประกอบของระบบฯ 5 สวน คอื 1) เกีย่วกับเรา 2) ตดิตอเรา 3) กจิกรรม 4) กลุมสนิคา และ 5) กลุมวสิาหกจิชมุชน 

ซึ่งเปนขอมูลที่ใชสําหรับการสรางการรูจักและความเชื่อมั่นกับกลุมลูกคา โดยในสวนของการจัดการขอมูล

กลุมสินคา จะมีการประยุกตใชเทคโนโลยีบารโคดสองมิติ สําหรับนําเสนอขอมูลผลิตภัณฑผานการใช                          

สมารทโฟน เพื่อทําใหกลุ มลูกคารู จักผลิตภัณฑและกลุ มวิสาหกิจไดรวดเร็วและกวางขวางยิ่งข้ึน                                              

จากการถายทอดเทคโนโลยีระบบสารสนเทศสําหรับสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพ่ือสุขภาพ ใหกับสมาชิกกลุม

ผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพฯ จํานวน 27 คน และผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน พบวา สมาชิกกลุมทุกคนเขาใจ

หลกัการการสงเสรมิผลิตภณัฑขาว สามารถใชงานระบบฯ ไดเปนอยางดทีกุคน และเมือ่มีการใชงานเทคโนโลยี                           

ที่ถายทอดอยางตอเนื่องเปนเวลา 3 เดือน พบวา ปริมาณการขายผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพเพ่ิมขึ้น                                

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบฯ สรปุไดวา ผูใชงานระบบมีระดับความพึงพอใจภาพรวมอยู

ในระดับมาก 

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

      ควรนําระบบสารสนเทศสําหรับสงเสริมผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพ วิสาหกิจชุมชนกลุมปุยหมัก

อินทรียชีวภาพบานหนองขุมไปทดลองประยุกตใชกับวิสาหกิจชุมชนอ่ืน ๆ 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งใหม 

      ควรพัฒนาระบบสารสนเทศรวมกับเทคโนโลยีที่รองรับ M-Commerce  เพ่ือเชื่อมตอระหวาง

กิจกรรมตาง ๆ ของกลุมวิสาหกิจชุมชนท่ีเกี่ยวของกับธุรกรรม หรือการเงิน จะเปนการเพิ่มความสะดวก                          

ในการขายผลิตภัณฑและเปนการสงเสริมผลิตภัณฑไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
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