
 

บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง“การบูรณาการเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว ศูนย์วัฒนธรรม
เฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่” มีวัตถุประสงค ์ 

1) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลผ้าฝ้ายและผ้าไหม ตลอดจนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทอที่จัด
แสดงอยู่ในศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่  

2) เพ่ือการบูรณาการเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิม
ราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยกระบวนการ SDLC  

ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยตามล าดับ ดังนี้  
 4.1 ผลการศึกษาบริบทและรวบรวมข้อมูลภาพรวมของการด าเนินงานศูนย์วัฒนธรรม

เฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง  
 4.2 ผลการส ารวจรูปแบบการบูรณาการเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง  
4.3 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบูรณาการเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่  
4.4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือบูรณาการเทคโนโลยี

สารเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง อ าเภอ     
สันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
4.1  ผลการศึกษาบริบทและรวบรวมข้อมูลภาพรวมของการด าเนินงานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช 

พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง 
ด าเนินการโดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผู้เกี่ยวข้องของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช 

พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง กับกลุ่มผู้วิจัย ณ.วันที่ 30 สิงหาคม 2560   เวลา 8.00 ถึง 17.00 น. 

4.1.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม    

1) นักวิจัยจ านวน 3 คน    
2) ผู้ช่วยในการเก็บข้อมูลจ านวน 7  คน 
3) ปราชญ์ผ้าไหม ได้แก่ ช่างทอ  ช่างปัก ช่างย้อม  
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4) เจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง   
5) เจ้าหน้าที่จาก เทศบาลต าบลสันก าแพง    
6) ผู้บริจาคผ้าไหม ผ้าฝ้ายและอุปกรณ์ให้กับพิพิธภัณฑ์ 

4.1.2 ผลการด าเนินกิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผู้เกี่ยวข้องและนักวิจัย  

วิทยากรในการด าเนินกิจกรรม  :  อาจารย์อนันต์  สุคันธรส   ปราชญ์สันก าแพง เป็นผู้
ด าเนินกิจกรรมการใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มนักวิจัยและผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลด้วยการระดมความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วม  และใช้แบบสัมภาษณ์ 
(ภาคผนวก เอกสาร 1)   สรุปเนื้อหาได้ดังต่อไปนี้ 

4.1.2.1 ประเด็นในเรื่องความเกี่ยวข้องกับผ้าไหมสันก าแพงทางด้านใด เช่น ช่างทอ ช่าง
ย้อม (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ด้าน) 

จากการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านที่เข้าร่วมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าไหม
สันก าแพงในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 พบว่า ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้และมีทักษะทางด้านช่างย้อม
ไหม มีจ านวน 4 ราย  ช่างปัก จ านวน 7 ราย และช่างทอผ้า จ านวน 6 ราย 

4.1.2.2 ประเด็นในเรื่องประสบการณ์ในการท างานด้านนั้นๆ (จ านวนปี) 

จากการสัมภาษณ์ พบว่า ช่างย้อมผ้า จ านวน  4 ราย โดยส่วนใหญ่มีประสบการณ์ด้าน
การย้อมไหมตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป และข้อมูลจากช่างทอ จ านวน 6 ราย โดยส่วนใหญ่มีประสบการณ์ด้าน
การทอผ้าตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป ส่วนการสัมภาษณ์ช่างปัก จ านวน 7 ราย พบว่า  6  ราย มีประสบการณ์
ท างานทางด้านงานปัก 10  ปีขึ้นไป โดยผู้ที่มีประสบการณ์มากที่สุด มีประสบการณ์มากกว่า 30  ปี 
ส่วนอีก 1 รายที่เหลือเป็นผู้เริ่มต้นศึกษางานทางด้านนี้ แต่ก็มีความคุ้นเคยกับงานปักเนื่องจากคนใน
ครอบครัวประกอบอาชีพช่างปักมาก่อน 

4.1.2.3 ประเด็นในเรื่องขั้นตอนหรือกระบวนการในการท างานในข้อ  4.1.2.2 อย่าง
ละเอียด 

การย้อมไหม 

การย้อมไหมจะท าอยู่  2 วิธี คือ การย้อมโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ และการย้อมโดยการ
ใช้สีสังเคราะห ์

การย้อมโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ ท าได้โดย น าวัตถุดิบ(ตามสีที่ต้องการ)ท่ีใช้หั่นหรือสับให้
เป็นชิ้นเล็กๆ เพ่ือให้เปื่อยง่าย และสกัดสีย้อมออกมาได้เร็วที่สุด จากนั้นแช่พืชย้อมทิ้งไว้อย่างน้อย 1 
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คืน และน าไปต้มผสมกับสารช่วยติดซึ่งมีหลายชนิด ได้แก่ สารส้ม โซดาแอซ โซดาไฟ น้ าส้ม และสกัด
เอาแต่น้ าสีย้อม  หลังจากนั้นน าเส้นไหมท าความสะอาดก่อนและจัดเรียงเส้นไหมไม่ให้พันกันแล้วจึง
น าเส้นไหมลงย้อมโดยกลับเส้นไหมไปมาเพ่ือให้สีย้อมเข้าเส้นไหมทุกเส้น แล้วน าขึ้นมาพัก จากนั้นน า
เส้นไหมลงย้อมอีกครั้ง ท าจนกว่าสีย้อมจะเริ่มจางลงแล้วน าเส้นไหมไปพักให้เย็นแล้วจึงน าเส้นไหมไป
ล้างน้ า ไม่เช่นนั้นจะท าให้สีหลุดออกจากเส้นไหมได้ง่าย  

การย้อมโดยใช้สีสังเคราะห์ ท าได้โดยการน าเส้นไหมแช่น้ าให้เปียกแล้วปิดน้ าออกจัดเรียง
เส้นไหม จากนั้นน าสีย้อมและสารช่วยย้อมสีใส่ลงในน้ าเดือดให้ละลายเข้ากันแล้วน าน้ าสีย้อมที่ ผสม
แล้วใส่ลงไปในน้ าต้มสะอาดที่เตรียมไว้ในถังย้อมกวนผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วท าการกรองเอาแต่
น้ า จากนั้นน าเส้นไหมลงย้อม และกลับเส้นไหมตลอดเวลาประมาณ 15 นาที เพ่ือให้น้ าสีย้อมเข้าถึง
เส้นไหมทุกเส้น จากนั้นน าเส้นไหมขึ้นมาพักไว้ในภาชนะ จากนั้นน้ าเส้นไหมมาย้อมในน้ าย้อมต่ออีก
ครั้งและกลับเส้นไหมตลอดเวลาประมาณ 15 นาที ท าจนกว่าสีย้อมในถังจะใสจางมากที่สุด จากนั้น
น้ าเส้นไหมมาบิดหมาดและน าไปซักล้างในน้ าเย็นสลับการบิดจนกว่าน้ าที่ใช้ในการซักล้างจางใสที่สุด 
และน าเส้นไหมไปแช่ในสารละลายส าหรับป้องกันสีย้อมหลุดประมาณ 15 นาที แล้วท าการปิดเส้น
ไหมให้หมาด แล้วน าไปซักล้างในน้ าเย็น 3 ครั้ง บิดไหมให้หมาดแล้วน าไปผึ่งแห้งในที่ร่ม 

การทอผ้า 

ก่อนจะท าการทอผ้า ช่างจะท าการแกะลายเพ่ือดูสีที่จะใช้ในการทอ จากนั้นจะท าการ
เตรียมเส้นไหมตามสีที่ได้แกะลายไว้และเข้าสู่ขั้นตอนในการทอผ้าไหม ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

1) น าเส้นไหมที่เตรียมไว้ตามลายที่แกะมาสอดเข้ากับฟืม(ฟันหวี) เพ่ือท าให้เส้นไหมห่าง
กัน โดยจัดเรียงเส้นไหมตามลายที่แกะ 

2) น าเส้นไหมที่สอดผ่านฟืมแล้วผูกปลายเส้นไหมแต่ละเส้นเข้าในตะกอ(เขาหูก) เพ่ือช่วย
ดึงเส้นไหมยืนให้เปิดช่องส าหรับสอดกระสวยผ่านช่องจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่ง(หลอดที่ใช้เก็บเส้น
ไหม) ให้สานขัดกับเส้นไหม   

3) เมื่อสอดกระสวยผ่านช่องไปอีกด้านหนึ่งแล้วให้ใช้ฟืมกระทบเส้นไหมเส้นยืนที่อัดแน่น
กับเนื้อผ้าที่ทอเสร็จแล้วเพ่ือให้เส้นไหมแนบติดกัน 

4) ด้านที่ทอได้เป็นผืนผ้าจะท าการม้วนเก็บในแกนส าหรับม้วนผ้าไว้ 

การปักลายผ้า 

ในด้านขั้นตอนหรือกระบวนการในการท างานด้านงานปัก จะเริ่มต้นจากการวาดแบบ
ลวดลายที่จะปัก โดยช่างจะเป็นผู้ออกแบบลวดลายด้วยตนเอง จากนั้นท าการก าหนดสีผ้าและสีด้ายที่
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จะท าการปัก เมื่อได้ผ้าและด้ายที่จะปักเรียบร้อยแล้ว จะท าการออกแบบรูปแบบการปักว่าส่วนใดของ
ลายที่จะปักจะเป็นแบบเดินเส้น หรือจะปักแบบทึบ ขั้นตอนถัดไปคือลงมือปักตามรูปแบบที่ก าหนด 
เมื่อปักชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยก็จะน าผ้าที่ปักไปรีด และน าชิ้นงานส่งให้ผู้ว่าจ้าง 

4.1.2.4 ประเด็นในเรื่องระยะเวลาในการท างานจนส าเร็จ 1 ชิ้นงาน 

การย้อมผ้า 

ระยะเวลาในการเตรียมน้ าย้อมไหมและย้อมไหม ใช้เวลาประมาณ ประมาณ 1 สัปดาห์ 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ และการใช้วัสดุธรรมชาติมาสกัดเป็นน้ าย้อม 

การทอผ้า 

ระยะเวลาในการท าชิ้นงานจนส าเร็จ ในกรณีที่ทอผ้าที่ไม่มีลวดลายและใช้กี่มือ จะใช้
ระยะเวลาในการทอ 2 วัน/ชิ้น ใช้กี่กระตุก จะใช้ระยะเวลาในการทอ 1 วัน/ชิ้น ในกรณีทอผ้าที่มี
ลวดลายซึ่งข้ึนอยู่กับความละเอียดของลวดลาย จะใช้ระยะเวลาในการทอประมาณ 15 วัน/ชิ้น 

การปักลายผ้า 

ระยะเวลาในการท าชิ้นงานจนส าเร็จ ระยะเวลาที่ใช้ขึ้นอยู่กับความละเอียดของลายปัก 
ถ้าเป็นงานที่มีรายละเอียดมาก ลวดลายเยอะ จะใช้ระยะเวลาอยู่ในช่วง 2-7  วัน ส่วนงานที่มีลวดลาย
ไม่มากจะใช้ระยะเวลาในการปักประมาณครึ่งวัน ชิ้นงานปักโดยส่วนมากจะน าไปใช้ในผลิ ตภัณฑ์ที่
จ าหน่ายในศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง ซึ่งประกอบด้วย ผ้าซิ่น เสื้อ กระเป๋า 
ร่ม และหมอนอิง 

4.1.2.5 ประเด็นในเรื่องมีผ้าไหม หรืออุปกรณ์ในการผลิตชิ้นใดในพิพิธภัณฑ์ที่เคยเป็นของ
ท่านหรือคนในครอบครัวหรือไม่ (หากมี ให้อธิบายประวัติความเป็นมาของผ้าหรืออุปกรณ์ชิ้นนั้น และ
วิธีการในการเก็บรักษา) 

1) ได้บริจาคผ้าซิ่นที่ทอจากไหมญี่ปุ่น ย้อมสีที่ได้จากประเทศเยอรมัน  วิธีการในการเก็บ
รักษาผ้าซิ่นในอดีต ด้วยการพับผ้าซิ่น แล้วน าไปเก็บไว้ใต้ที่นอน แต่ในปัจจุบันเก็บรักษาโดยแขวนไว้
ในไม้แขวนเสื้อแล้วเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้า 

2) ได้บริจาคเครื่องจักอุตสาหกรรม  วิธีการในการเก็บรักษาโดยการท าความสะอาดทุก
ครั้ง เมื่อท างานเสร็จ  
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3) ได้บริจาคอุปกรณ์ 2  ชนิด คือ  

- กี่กระตุก  ซึ่งสมัยก่อนการใช้งานกี่ทอผ้าฝ้ายหรือผ้าไหม ท าได้โดยเอากี่มามัด
กับเสาบ้าน  ต่อมาได้พัฒนาให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นเป็น กี่กระตุกมือ ได้พัฒนาขึ้นมาเมื่อ 30 ปีที่ผ่านมา   
วิธีการเก็บรักษาท าได้โดยเก็บเอาไว้ในที่สูง เพ่ือป้องกันปลวกข้ึน 

- ที่ดึงเส้นฝ้าย  ซึ่งในสมัยก่อนไม่มีที่ดึงเส้นฝ้าย เดิมใช้หลัก 3 หลักในการสาวฝ้าย
วนหลักทั้ง 3  ต่อมามีการพัฒนาจนเป็นอุปกรณ์ดึงเส้นฝ้ายในปัจจุบัน  วิธีการเก็บรักษา ไม่มีอะไร
เป็นพิเศษ สามารถเอาไม้หลักทั้ง 3 วางไว้ตรงต าแหน่งไหนก็ได้ 

4) ได้บริจาคผ้าไหม มากกว่าจ านวน 900 ชิ้น  และให้ประวัติความเป็นมาของผ้าไหมแต่
ละชิ้น 

5) บริจาคขอถักผ้า   วิธีการเก็บรักษาท าโดยการเก็บไว้ในขวดแก้วแล้วปิดฝาไว้ เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ขอถักไม่เกิดสนิม 

4.1.2.6 ประเด็นในเรื่อง ถ้าจะน าระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผ้า
ไหมในพิพิธภัณฑ์ ท่านคิดว่า ควรจะอยู่ในรูปแบบใด  

1) จอสัมผัส (Touch Screen) โดยมีภาพและเสียงบรรยาย เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว 
เหมาะสมกับการน าเสนอในพิพิธภัณฑ์ 

2) เว็บไซต์ (Web Site)  เหมาะสม เนื่องจากสามารถเผยแพร่ข้อมูลประวัติผ้าไหมได้
แพร่หลาย โดยให้เลือกการแสดงผลได้หลายภาษา  และควรสแกนลายผ้าแต่ละลาย รวมทั้งประวัติ
ของผ้าแต่ละผืนที่แสดงในพิพิธภัณฑ์ 

3) อยากให้แสดงสารสนเทศทุกรูปแบบที่สามารถเผยแพร่ไปสู่สากลได้ 
4) อยากให้แสดงสารสนเทศท้ังบนเว็บไซต์ และบนอุปกรณ์มือถือ 
5) ต้องการให้ใช้สื่อออนไลน์ชนิดใดก็ได้ ที่สามารถเผยแพร่ได้กว้างขวาง 
6) อยากให้ระบบมีเสียงบรรยายในจุดแสดงชิ้นงาน 

4.1.2.7 ประเด็นในเรื่อง ข้อมูลที่น าไปเผยแพร่ให้กับนักท่องเที่ยว ควรมีหัวข้อใดบ้างที่
สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้   

1) ประวัติความเป็นมาของผ้าไหมสันก าแพง 
2) ลวดลายผ้าที่สื่อถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3) ประวัติและรายละเอียดของผ้าแต่ละชิ้น 
4) ขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงชิ้นงาน  เช่น การผลิตเส้นด้าย การย้อม  

การออกแบบลาย การทอผ้า การปัก และการเย็บ เป็นต้น 
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5) ประโยชน์ของชิ้นงาน 
6) แหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้านที่แสดงขั้นตอนการทอผ้าทุกขั้นตอน 
7) ข้อมูลที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของวัฒนธรรม 
8) ข้อมูลที่ชูความงามของผ้าไหม/ผ้าฝ้าย สันก าแพงที่ใช้ในการประกวดนางงาม 

4.1.2.8 ประเด็นในเรื่อง รูปแบบหรือหน้าตาของระบบสารสนเทศที่ใช้เผยแพร่ข้อมูลให้แก่
นักท่องเที่ยว ในความคิดของท่านควรจะเป็นลักษณะใด 

1) วิดีโอ 
2) ตัวอักษรและภาพประกอบ 
3) เสียงบรรยาย 

4.1.2.9 ประเด็นในเรื่อง นักท่องเที่ยวที่มาเข้าชม ท่านคิดว่าเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใด มาจาก
ประเทศใด 

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์มากที่สุดคือ นักท่องเที่ยวชาวไทย รองลงมาคือ
นักท่องเที่ยวชาวจีน และชาวญี่ปุ่น    และนักท่องเที่ยวจากยุโรป ตามล าดับ  โดยนักท่องเที่ยวเหล่านี้
จะมาเยี่ยมชมข่วงวัฒนธรรมของอ าเภอสันก าแพง ซึ่งอยู่ห่างจากพิพิธภัณฑ์ประมาณ 1 กิโลเมตร  
และจะได้รับค าแนะน าให้มาเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1 กิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผู้เกี่ยวข้องของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช 
พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง กับกลุ่มผู้วิจัย 
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4.2 ผลการส ารวจรูปแบบการบูรณาการเทคโนโลยีสารเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวศูนย์
วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง 

การส ารวจ “รูปแบบการบูรณาการเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  ศูนย์
วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง” มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือส ารวจรูปแบบการบูรณาการ
เทคโนโลยีสารเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพงที่
เหมาะสม โดยร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง   2) น าผล
การวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ในการออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการแจกแบบสัมภาษณ์ให้แก่ปราชญ์ผ้าไหมสันก าแพง 
เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์เฉลิมราชฯ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการ นักท่องเที่ยว  จ านวน 35 คนใน
เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป Statistical Package For the 
Social Science (SPSS for Windows) โดยการค านวณหาค่าทางสถิติ ได้แก่ ความถี่(Frequency) 
ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) มีผล
จากการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอ 2 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1: วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้ท าการศึกษาข้อมูล   คือ  เพศ อายุ ความเกี่ยวข้องกับ      
ผ้าไหมสันก าแพง  และจ านวนปีของประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับผ้าไหมสันก าแพง   วิเคราะห์ทางสถิติ
โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และ ค่าร้อยละ(Percentage) แสดงไว้ในตาราง 4.1 – 4.2 ผลปรากฏ 
ดังนี้ 

 เพศ  พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 82.90 และเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 17.10  แสดงรายละเอียดตามตารางที่ 4.1 

อายุ  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุระหว่าง 45 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 54.30 รองลงมา 
คือ อายุ26 - 35 ปี  คิดเป็นร้อยละ 28.60 และ อายุระหว่าง 36 - 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.10 
ตามล าดับ แสดงรายละเอียดตามตารางที่ 4.1 

ความเกี่ยวข้องกับผ้าไหมสันก าแพง  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นช่างทอ คิดเป็นร้อย
ละ 25.70 รองลงมา คือ ช่างทอ และช่างปัก  คิดเป็นร้อยละ 17.10 จ านวนเท่ากัน  รองลงมา คือ 
เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์เฉลิมราชฯ คิดเป็นร้อยละ 14.30   รองลงมา คือ นักท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 
11.40   รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 8.60    และต่ าสุด คือ เป็นทั้งช่างทอ
และช่างปัก  คิดเป็นร้อยละ 5.60 ตามล าดับ แสดงรายละเอียดตามตารางที่ 4.1 
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ประสบการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับผ้าไหมสันก าแพง   พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่   มี
ประสบการณ์น้อยกว่า 3  ปี และ มากกว่า 10 ปี จ านวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 28.60   รองลงมา คือ 
ประสบการณ์ 3-6 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.70   และต่ าสุด คือ 7-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.10  ตามล าดับ 
แสดงในตารางที่ 4.1 

 
ตารางท่ี 4.1  อัตราส่วนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตาม ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
  

หญิง 29 82.90 

ชาย 6 17.10   

รวม 35 100.00 

อาย ุ
  

ต่ ากว่า 25 ปี 0 0.00 

26 - 35 ปี   10 28.60 

36 - 45 ปี  6 17.10 

46 ปีขึ้นไป 19 54.30 

รวม 35 100.00 
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ตารางท่ี 4.1  อัตราส่วนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตาม ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

ความเกี่ยวข้องกับผ้าไหมสันก าแพง   
ช่างทอ 9 25.70 

ช่างย้อม 6 17.10 

ช่างปัก 6 17.10 

เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์เฉลิมราชฯ 5 14.30 

นักท่องเที่ยว 4 11.40 

เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ 3 8.60 

รวม 35 100.00 

จ านวนปีของประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผ้าไหม   
สันก าแพง 

  

น้อยกว่า 3  ปี    10 28.60 

มากกว่า 10 ปี 10 28.60 

ประสบการณ์ 3-6 ปี 9 25.70 

7-10 ปี 6  17.10 

รวม 35 100.00 
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ส่วนที่ 2 : วิเคราะห์ความต้องการรูปแบบสารสนเทศที่เหมาะสมกับศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช 
พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง 

การศึกษารูปแบบสารสนเทศที่เหมาะสมกับศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ ผ้าไหม
สันก าแพง ซึ่งได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ   โปรแกรมน าเสนอข้อมูลของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช 
พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพงที่เหมาะสมแก่นักท่องเที่ยว  ควรมีหน้าจอสมัครสมาชิก   ล าดับ
ความส าคัญของเนื้อหาที่จะน าเสนอของระบบที่จะพัฒนา  ภาษาที่ใช้ในการน าเสนอ   บริการ Wi-Fi  
สื่อที่ใช้ในการน าเสนอข้อมูล  และ หน้าจออธิบายวิธีการใช้งานระบบ  วิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้
ค่าความถ่ี(Frequency) และ ค่าร้อยละ(Percentage) แสดงไว้ในตาราง 4.2    ผลปรากฏดังนี้ 

รูปแบบสารสนเทศที่เหมาะสมของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสัน
ก าแพงที่น าเสนอให้แก่นักท่องเที่ยว  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการให้น าเสนอสารสนเทศใน
ลักษณะ QR Code คิดเป็นร้อยละ  42.90  รองลงมาคือ Website คิดเป็นร้อยละ 22.90  รองลงมา
คือ  Touch Screen คิดเป็นร้อยละ  20.00  และต่ าสุด Mobile Application คือ คิดเป็นร้อยละ 
8.6 แสดงรายละเอียดดังตาราง 4.2 

หน้าจอสมัครสมาชิกเพื่อน าข้อมูลในที่ได้มาใช้ในการส่งข่าวสารของพิพิธภัณฑ์   
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นควรให้มีหน้าจอสมัครสมาชิกในระบบสารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 
88.60 และเห็นว่าไม่ควรมี คิดเป็นร้อยละ 11.40  แสดงรายละเอียดดังตาราง 4.2 

จัดล าดับความส าคัญของเนื้อหาที่จะน าเสนอของระบบที่จะพัฒนา   พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างได้จัดอันดับความส าคัญของเนื้อหาในระบบสารสนเทศ ดังต่อไปนี้  อันดับหนึ่ง คือ ความ
เป็นมาและประวัติศาสตร์ผ้าไหมสันก าแพง คิดเป็นร้อยละ  60.00   อันดับสอง มี 2 เนื้อหาที่ให้
ความส าคัญเท่ากัน คือ ลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของผ้าไหมสันก าแพง และ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้า 
คิดเป็นร้อยละ  11.40   อันดับสาม มี 2 เนื้อหาที่ให้ความส าคัญเท่ากัน คือ ประวัติผ้าแต่ละผืนที่จัด
แสดงในพิพิธภัณฑ์ และท าเนียบนางงามสันก าแพง คิดเป็นร้อยละ 8.60 แสดงรายละเอียดดังตาราง 
4.2 

ภาษาที่ใช้ในการน าเสนอ  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นควรให้ใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 80.00  รองลงมาคือ ภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 20.00   และต่ าสุด คือ 
ภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 8.60  แสดงรายละเอียดดังตาราง 4.2 

ควรมีบริการ Wi-Fi ในพิพิธภัณฑ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในการ
เข้าถึงข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เห็นควรให้มีบริการ Wi-Fi ในพิพิธภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 
80.00 และไม่ควรมี Wi-Fi ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 20.00 แสดงรายละเอียดดังตาราง 4.2 
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สื่อที่ใช้ในการน าเสนอข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการให้น าสื่อชนิด  
รูปภาพและข้อความ คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาคือ คลิปวิดีโอ  คิดเป็นร้อยละ 34.30   รองลงมา
คือ เสียงบรรยาย คิดเป็นร้อยละ 17.10  รองลงมาคือ Infographic คิดเป็นร้อยละ 5.70   และต่ าสุด
คือ รูปภาพพร้อมเสียงบรรยาย คิดเป็นร้อยละ 2.90  แสดงรายละเอียดดังตาราง 4.2 

หน้าจออธิบายวิธีการใช้งานระบบ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นควรหน้าจอให้มี
การอธิบายวิธีการใช้งานระบบ คิดเป็นร้อยละ 100.00 แสดงรายละเอียดดังตาราง 4.2 

 
ตารางที่ 4.2  อัตราส่วนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความต้องการรูปแบบสารสนเทศที่
เหมาะสม   

ความต้องการรูปแบบสารสนเทศที่เหมาะสม จ านวน ร้อยละ 

รูปแบบสารสนเทศที่เหมาะสมส าหรับนักท่องเที่ยว 
  

QR Code 15 42.90 

Website 8 22.90 

Touch Screen  7 20.00 

Mobile Application 3 8.6 

รวม 35 100.00 

หน้าจอสมัครสมาชิก 
  

ควรมี 31 88.60 

ไม่ควรมี   4 11.40 

รวม 35 100.00 
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ตารางที่ 4.2  อัตราส่วนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความต้องการรูปแบบสารสนเทศที่
เหมาะสม  (ต่อ) 

ความต้องการรูปแบบสารสนเทศที่เหมาะสม จ านวน ร้อยละ 

อันดับความส าคัญของเนื้อหาในระบบสารสนเทศ 
  

ความเป็นมาและประวัติศาสตร์ผ้าไหมสันก าแพง 21 60.00 

ลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของผ้าไหมสันก าแพง 4 11.40 

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทอผ้า 4 11.40 

ประวัติผ้าแต่ละผืนที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ 3 8.60 

ท าเนียบนางงามสันก าแพง 3 8.60 

รวม 35 100.00 

ควรมีบริการ Wi-Fi ในพิพิธภัณฑ์   

ควรมี 28 80.00 

ไม่ควรมี 7 20.00 

รวม 35 100.00 

สื่อที่ใช้ในการน าเสนอข้อมูล 
  

รูปภาพ และข้อความ 14 40.00 

คลิปวิดีโอ 12 34.30 

เสียงบรรยาย 6 17.10 

Infographic 2 5.70 

รูปภาพพร้อมเสียงบรรยาย 1 2.90 

รวม 35 100.00 
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ตารางที่ 4.2  อัตราส่วนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความต้องการรูปแบบสารสนเทศที่
เหมาะสม  (ต่อ) 

ความต้องการรูปแบบสารสนเทศที่เหมาะสม จ านวน ร้อยละ 

หน้าจออธิบายวิธีการใช้งานระบบ 
  

ควร 35 100.00 

ไม่ควร 0 0.00 

รวม 35 100.00 

 

ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช  
พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง 

1)  อยากให้น าเสนอในคลิปวิดิโอตั้งแต่เริ่มกระบวนการท าไปจนเสร็จเป็นชิ้นงาน เช่น 
ผ้าซิ่นไหม ผ้าซิ่นฝ้าย ลายต่างๆ   

2)  อยากให้น าเสนอในจุดเด่นของสิ่งของที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ 
3)  อยากให้น าเสนอประวัติของผ้า และอุปกรณ์ท่ีจัดแสดงแต่ละชิ้น 
4)  การน าเสนอควรจะใช้ 2 ภาษา  โดยเฉพาะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เนื่องจาก

กลุ่มผู้เข้าชมส่วนมากเป็นชาวไทย  และมีชาวต่างชาติ ซึ่งภาษากลางที่ใช้สื่อสาร คือ ภาษาอังกฤษ 
5)  ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีสมาร์ทโฟน และนิยมใช้โปรแกรมไลน์  จากการ

ไปเที่ยวที่วัดพระสิงห์ มีการจัดแสดงแท่น QR Code เพ่ือให้นักท่องเที่ยวใช้การแสกนเพ่ือไปดึงข้อมูล
ของโบสถ์ สิ่งของ อ่านตามความสนใจ อยากให้น ามาใช้ในศูนย์เฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง
ด้วย เนื่องจากต้นทุนในการจัดแสดงแท่น QR Code น้อยกว่าวิธีการน าเสนอสื่อแบบอ่ืน  

6)  เนื่องจาก เครื่อง Touch Screen เนื่องจากในพิพิธภัณฑ์มีอยู่แล้ว  จึงอยากให้น า
สารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมาใช้งานบนเครื่อง Touch Screen ด้วย  

สรุปผลการส ารวจข้อมูล  

ด้านข้อมูลทั่วไป กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเพศหญิง  อายุ46 ปีขึ้นไป   ส่วน
ใหญ่เป็นช่างทอ  และมีประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับผ้าไหมสันก าแพง น้อยกว่า 3 ปี และ มากกว่า 10 
ปีขึ้นไปเท่ากัน    
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ด้านสารสนเทศที่เหมาะสมกับพิพิธภัณฑ์ ส าหรับน าเสนอให้นักท่องเที่ยวนั้น ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่อยากให้แสดงสารสนเทศในลักษณะ QR Code หน้าตู้แสดง และ 
Touch Screen เนื่องจากในพิพิธภัณฑ์มีอยู่แล้ว   โดยให้ระบบสารสนเทศนั้นแสดงในรูปแบบสอง
ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ     สารสนเทศที่น าเสนอควรเป็นรูปภาพและข้อความ  แต่ควร
มีคลิปวิดีโอแสดงขั้นตอนกระบวนการผลิตของชิ้นงานที่เป็นจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์ เพ่ือให้ผู้ชมได้เห็น
ขั้นตอนที่สลับซับซ้อน และตระหนักถึงคุณค่าของผ้าไหม ผ้าซิ่นของสันก าแพงมากยิ่งขึ้น   

ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นนั้น มีหน้าจออธิบายวิธีการใช้งานระบบ  ควรมีหน้าจอ
สมัครสมาชิกเพ่ือน าข้อมูลในที่ได้มาใช้ในการส่งข่าวสารของพิพิธภัณฑ์ให้กับสมาชิก   

การจัดอันดับความส าคัญของเนื้อหาในระบบสารสนเทศ ของระบบที่จะพัฒนา  
ดังต่อไปนี้  อันดับหนึ่ง คือ ความเป็นมาและประวัติศาสตร์ผ้าไหมสันก าแพง   อันดับสอง มี 2 เนื้อหา
ที่ให้ความส าคัญเท่ากัน คือ ลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของผ้าไหมสันก าแพง และ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทอ
ผ้า  อันดับสาม มี 2 เนื้อหาที่ให้ความส าคัญเท่ากัน คือ ประวัติผ้าแต่ละผืนที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ 
และท าเนียบนางงามสันก าแพง 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ควรมีบริการ Free WiFi  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยวในการเข้าถึงข้อมูล 

 
4.3 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบูรณาการเทคโนโลยีสารเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว     

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

งานวิจัยนี้ได้การบูรณาการเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  ศูนย์วัฒนธรรม
เฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยกระบวนการ SDLC  ได้
พัฒนาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Admin) ซึ่งเป็นเว็บไซต์  และในส่วนของ
นักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นส่วนของโมบายแอพพลิเคชัน  มีรายละเอียดของการใช้งานดังต่อไปนี้ 

 
4.3.1 การเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ในส่วนของผู้ดูแลระบบ    

ให้ท าการพิมพ์  URL : http://silkmuseum.cmru.ac.th/admin/ จะปรากฏหน้าจอ
การ login เข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ ดังภาพที่ 4.2  

 

http://silkmuseum.cmru.ac.th/admin/
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ภาพที่ 4.2 แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ 
 

เมื่อใส่ข้อมูลผู้ใช้ และรหัสผ่าน แล้ว ระบบจะท าการตรวจสอบ หากข้อมูลถูกต้องจะ
ปรากฏดังภาพที่ 4.3  

 

 
 

ภาพที่ 4.3 แสดงโฮมเพจหลักของเว็บไซต์ 
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จากภาพที่ 4.3  เมนูในการจัดการข้อมูลจะปรากฏทางด้านขวามือ ซึ่งผู้ดูแลระบบ
สามารถท าการเพ่ิม ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูลประเภทสิ่งของ ผู้บริจาค ต าแหน่งที่จัดแสดง ลายผ้า 
ประเภทวัตถุดิบหลัก แหล่งที่มาของวัตถุดิบ สิ่งของและประวัติการน าสิ่งของไปใช้  แสดงตัวอย่างดัง
ภาพที่ 4.4-4.9  
 
 

 
 

ภาพที่ 4.4 แสดงเว็บเพจการจัดการข้อมูลประเภทสิ่งของ 
 

 
 

ภาพที่ 4.5 แสดงเว็บเพจการจัดการข้อมูลต าแหน่งที่จัดแสดง 
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ภาพที่ 4.6 แสดงเว็บเพจการจัดการข้อมูลลายผ้า 
 
 ในเว็บเพจลายผ้า จะมีสร้าง QR Code เมื่อมีการบันทึกข้อมูลลายผ้า และแสดงภาพตัวอย่างของลาย
ผ้า  
 
 

 
ภาพที่ 4.7 แสดง QR Code ที่ระบบสร้างขึ้นเมื่อมีการบันทึกข้อมูลลายผ้า 
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ภาพที่ 4.8  แสดงภาพตัวอย่างลายผ้า 
หมายเหตุ  ข้อมูลที่มี * จะต้องใส่ข้อมูล จะเว้นว่างไม่ได้ มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมให้กรอกข้อมูล
บรรทัดถัดไป 
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ภาพที่ 4.9 แสดงหน้าจอในการบันทึกข้อมูลลายผ้า 
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4.3.2 การใช้งานในส่วนของนักท่องเที่ยว    
นักท่องเที่ยวสามารถใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรมสแกน QR 

Code ทั่วไป อาทิเช่น QR Code ในโปรแกรมสนทนาไลน์ (Line)   ในโปรแกรมเฟซบุค (Facebook) 
หรือในโปรแกรมสแกน QR Code ในสมาร์ทโฟน เช่น ในมือถือยี่ห้อ Xiomi จะมีโปรแกรมสแกนชื่อ 
QR Code  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.10 แสดงผลการใช้ QR Code ของลายผ้าเจ็ดวันเจ็ดสี (ภาษไทย) ผ่านโมบาย
แอพพลิเคชั่น 
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ภาพที่ 4.11 แสดงผลการใช้ QR Code ของลายผ้าเจ็ดวันเจ็ดสี (ภาษาอังกฤษ) ผ่านโมบาย
แอพพลิเคชั่น 
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4.4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อบูรณาการเทคโนโลยีสารเทศ
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

การส ารวจ “ความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบูรณาการเทคโนโลยีสาร
เทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง” มีวัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือส ารวจความพึงพอใจจากการทดลองใช้ระบบที่ได้พัฒนาในการจัดแสดงผลงานในศูนย์
วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง   

 แบบสอบถามเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ลักษณะค าถาม
ประกอบด้วยข้อความที่เป็นการให้ความพึงพอใจในแต่ละด้าน โดยแต่ละค าถามค าตอบให้เลือก 5 
ระดับ มีเกณฑ์ให้คะแนนแต่ละระดับ ดังนี้ 

          ระดับความพึงพอใจ คะแนน 

  มากทีสุ่ด      5 

  มาก                              4 

  ปานกลาง      3  

  น้อย                          2 

  น้อยที่สุด                        1 

คะแนนเฉลี่ยที่ได้น ามาแปลความหมายตามเกณฑ์ 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 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการแจกแบบสัมภาษณ์ให้แก่ปราชญ์ผ้าไหมสันก าแพง 
เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์เฉลิมราชฯ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการ นักท่องเที่ยว  รวมทั้งสิ้น 35 คนใน
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เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป Statistical Package For the 
Social Science (SPSS for Windows) โดยการค านวณหาค่าทางสถิติ ค่าเฉลี่ย(Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) มีผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได ้ดังนี้ 

ผลความพึงพอใจในภาพรวมในการทดลองใช้ระบบสารสนเทศ คือ  4.61 เป็นความพึง
พอใจในระดับมากท่ีสุด ในด้านเนื้อหา  ด้านการออกแบบและการจัดการรูปแบบ ด้านการใช้งาน และ
ด้านความสะดวกในการใช้ระบบสารสนเทศ  

หากพิจารณาประเด็นย่อยของแต่ละด้านพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด ยกเว้นเรื่อง ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจ
ของหน้าเว็บไซต์ เมนูต่าง ๆ ในเว็บไซต์ใช้งานได้ง่าย  สีพ้ืนหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการ
อ่าน  ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษรอ่านได้ง่ายและสวยงาม และระบบสารสนเทศฯ มีประโยชน์ 
ที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมาก 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ในครั้ง
ถัดไป ดังต่อไปนี้ 

1) ควรมีสัญญาณไวไฟฟรี บริการให้แก่นักท่องเที่ยว เพ่ือให้สามารถเข้าใช้ข้อมูลได้
สะดวก รวดเร็วมากขึ้น และเผื่อกรณีที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบางคนที่ไม่ได้เปิดใช้สัญญาณโทรศัพท์ 
จะได้สามารถใช้งานระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นมาได้ 

2) ควรจัดท าป้าย QR Code เพ่ิมเติมให้กับสิ่งของที่จัดแสดงในลานบ้านด้วย 
3) ควรน าเอาข้อมูลประวัติของยุ้งข้าวแบบล้านนาที่อยู่ในลานของพิพิธภัณฑ์มา

แสดงเพิ่มในระบบสารสนเทศดังกล่าว 

รายละเอียดผลการประเมินแสดงดังตารางที่ 4.3   

ตารางท่ี 4.3 ความพึงพอใจจากผู้ใช้ระบบ (n=35) 

  รายการประเมิน  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ความพึงพอใจด้านเนื้อหา 

1.1 ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายใน
เว็บไซต์ 

4.54 0.724  มากที่สุด 

1.2 ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังโม
บายแอพพิเคชัน 

4.73 0.590  มากที่สุด 

1.3 ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ 4.22 0.674  มาก 

�̅� 
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ตารางท่ี 4.3 ความพึงพอใจจากผู้ใช้ระบบ (n=35) (ต่อ) 

  รายการประเมิน  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ความพึงพอใจด้านเนื้อหา (ต่อ) 

1.4 ความเหมาะสมของข้อมูลภายในเว็บไซต์ 4.82 0.395  มากที่สุด 

1.5 ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่จัดแสดง 4.73 0.430  มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.61 0.563 มากที่สุด 

2. ความพึงพอใจด้านการออกแบบและการจัดการรูปแบบ 

2.1 ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของหน้า
เว็บไซต์ 

4.45 0. 635 มาก  

2.2 การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและ
การใช้งาน 

4.74 0.583 มากที่สุด 

2.3 เมนูต่าง ๆ ในเว็บไซต์ใช้งานได้ง่าย 4.48 0.691 มาก 

2.4 สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม 4.53 0.411 มากที่สุด 

2.5 สีพ้ืนหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อ
การอ่าน 

4.32 0.589 มาก  

 2.6 ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษรอ่านได้
ง่ายและสวยงาม 

4.34 0.629 มาก  

2.7 ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและ
สามารถสื่อความหมายได้ 

4.74 0.310 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.51 0.550 มากที่สุด 

3. ระดับความพึงพอใจด้านการใช้งาน 

3.1 ระบบสารสนเทศฯ ช่วยให้ข้อมูลเพ่ิมมากขึ้น
ในระดับใด 

4.72 0.404 มากที่สุด 

3.2 ระบบสารสนเทศฯ มีประโยชน์ในระดับใด 4.43 0.691 มาก  

3.3 ความพึงพอใจในการใช้ QR Code ในการ
แสดงข้อมูลในระดับใด 

4.89 0.330 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.68 0.475 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.3 ความพึงพอใจจากผู้ใช้ระบบ (n=35) (ต่อ) 

  รายการประเมิน  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

4. ความพึงพอใจในเรื่องความสะดวกในการใช้ระบบสารสนเทศ 

4.1 ความสะดวกในการใช้ Touch Screen ในการ
สืบค้นข้อมูลของสิ่งของที่จัดแสดง 

4.53 0. 427 มากที่สุด 

4.2 ความสะดวกในการใช้  QR Code ในการ
สืบค้นข้อมูลของสิ่งของที่จัดแสดง 

4.73 0.344 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.63 0.386 มากที่สุด 

ความพึงพอใจเฉลี่ยท้ัง 4 ด้าน 4.61 0.494 มากที่สุด 

 
ข้อเสนอแนะ 

1) ควรมีสัญญาณไวไฟฟรี บริการให้แก่นักท่องเที่ยว เพ่ือให้สามารถเข้าใช้ข้อมูลได้
สะดวก รวดเร็วมากขึ้น และเผื่อกรณีที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบางคนที่ไม่ได้เปิดใช้สัญญาณโทรศัพท์ 
จะได้สามารถใช้งานระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นมาได้ 

2) ควรจัดท าป้าย QR Code เพ่ิมเติมให้กับสิ่งของที่จัดแสดงในลานบ้านด้วย 
3) ควรน าเอาข้อมูลประวัติของยุ้งข้าวแบบล้านนาที่อยู่ในลานของพิพิธภัณฑ์มาแสดง

เพ่ิมในระบบสารสนเทศดังกล่าว 
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ภาพการอบรมการใช้งานให้แก่ผู้ดูแลระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.12 แสดงการฝึกอบรมการใช้งานให้แก่ผู้ดูแลระบบ 




