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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลผ้าไหมทอมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
บุรีรัมย์ 2) เพื่อจัดทำ�เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลผ้าไหมทอมือ
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ในรูปแบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) และ 3) เพือ่ ศึกษาความพึง
พอใจของผูใ้ ช้ฐานข้อมูลผ้าไหมทอมือของกลุม่ วิสาหกิจชุมชน
จังหวัดบุรีรัมย์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงผสมประกอบ
ด้วยการวิจยั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึง่ มีกลุม่ เป้าหมาย
ได้แก่ ร้านค้าที่จำ�หน่ายผ้าไหมในงานแสดงสินค้าโอทอป
(OTOP) ผ้าไหมบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์จำ�นวน 13 ร้าน ซึ่ง
มาจากกลุม่ วิสาหกิจชุมชนผ้าไหมทอมือจังหวัดบุรรี มั ย์ ส่วน
เชิงปริมาณเป็นการวิจัยเชิงทดลอง กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการ
เลือกแบบเจาะจง ได้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมทอมือที่มี
ความเข้มแข็งในจังหวัดบุรรี มั ย์และมีความพร้อมทางด้านไอ
ซีที (ICT) จำ�นวน 6 กลุม่ และสำ�นักงานเกษตรจังหวัดบุรรี มั ย์
การศึกษาใช้วธิ กี ารรวบรวมข้อมูลปฐมภูมแิ ละข้อมูลทุตยิ ภูมิ
ด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์เชิงลึก และจัดประชุมกลุม่ ย่อยโดยมีผู้
ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลผ้าทอพืน้ เมืองเป็นกลุม่ เป้าหมาย
และนำ�ข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์และออกแบบระบบเพือ่ สร้าง
1
2

ฐานข้อมูลต่อจากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้จดั การอบรมเพือ่ ถ่ายทอดองค์
ความรูก้ ารจัดระบบฐานข้อมูล การปรับปรุงแก้ไขข้อมูล และ
การเชื่อมโยงเครือข่ายกับองค์กรสำ�นักงานเกษตรจังหวัด
บุรีรัมย์ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการประสานและสื่อสารกับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผ้าไหมทอมือ
ผลการศึกษาวิจยั พบว่า 1) การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบฐานข้อมูลผ้าไหมทอมือของกลุม่ วิสาหกิจชุมชนผ้าไหม
ทอมือจังหวัดบุรีรัมย์ มีขั้นตอนการพัฒนาแบ่งออกเป็น (1)
การศึกษาปัญหาของระบบเดิม (2) การวิเคราะห์ระบบงาน
ใหม่ (3) การออกแบบ (4) การพัฒนาและ (5) การทดสอบ
ระบบอาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุม่ วิสาหกิจชุมชน ผ้า
ไหมทอมือระบบฐานข้อมูลต้องมีรายละเอียดหลัก ประกอบ
ด้วย (1) รหัสผลิตภัณฑ์ (2) ผลิตภัณฑ์ (3) ราคา/หน่วย (4)
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ (5) ประเภทผลิตภัณฑ์ (6) ได้รับ
รางวัล (7) ระดับดาว (8) สถานที่จำ�หน่าย ติดต่อ (9) ชื่อ
เจ้าผลิตภัณฑ์ (10) ประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ (11)
วัตถุดบิ ทีใ่ ช้ 2) จัดทำ�เว็บไซต์ผา้ ไหมทอมือของกลุม่ วิสาหกิจ
ชุมชนผ้าไหมทอมือ จังหวัดบุรรี มั ย์เพือ่ ให้ผทู้ สี่ นใจเข้าถึงข้อมูล
ในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เชื่อมกับระบบฐานข้อมูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำ�สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำ�สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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ผ้าไหมทอมือประกอบด้วย (1) สมุดเยี่ยม (2) กระดานข่าว
(3) แบบสำ�รวจ (4) จำ�นวนผู้เข้าชม (5) ห้องสนทนา และ
(6) เนื้อหาโฆษณา และ 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลผ้าไหมทอมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านและเรียงลำ�ดับค่า
เฉลี่ย 3 ลำ�ดับแรกคือ ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบหน้า
จอฐานข้อมูล และด้านการสืบค้นข้อมูลในรูปแบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ตามลำ�ดับ

คำ�สำ�คัญ : ระบบฐานข้อมูล กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมทอมือ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ้าไหม

ABSTRACT
The purposes of this research were: 1) to
develop the hand-woven Thai silk database of
community enterprises in Buriram Province; 2) to
create the website of hand-woven Thai silk database
of the community enterprises in the form of
e-Commerce; and 3) to examine the satisfaction
of the database users in using the database. This
research was the mixed methods research: a qualitative
research and quantitative research. The target
group consisted of 13 OTOP shops which selling
their products in Buriram Silk Trade Fair, and they
were from the hand-woven Thai silk community
enterprises in Buriram Province. The quantitative
research was an experimental research. The sample
group of this experimental research was selected
by using the purposive sampling method, namely
6 hand-woven Thai silk community enterprises
which posse strength and readiness for ICT and
Buriram Provincial Agricultural Extension Office.
This study was done by collecting primary data
and secondary data via in-depth interviews and
focus group discussions. The database beneficiaries
were the target group. The collected data were
analyzed and designed the database system. After
that, the researcher had organized the training to
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558

transfer the body of knowledge concerning the
database system management, the data update,
and how to link the network to Buriram Provincial
Agricultural Extension Office which takes the role
as the center for coordination and communication
with hand-woven Thai silk community enterprises.
The results of the study were summarized as
follows. 1) The analysis and design of hand-woven
Thai silk database system for community enterprises
in Buriram Province in the development step was
divided into stages as follows: (1) studying the problem
of the original system, (2) analyzing the new system,
(3) designing, (4) developing the system, and (5)
testing the system. From the interviews, the users
pointed out that the database system must consist
of the core information, namely 1) product codes, 2)
product names, 3) price/unit, 4) product description,
5) product categories, 6) award received, 7) star/s
of quality level, 8) selling locations and contact
information, 9) manufacturer names, 10) the
history or story of the products, and 11) the raw
materials used. 2) The website that was created
so the interested people can access the data in
the form of e-Commerce linked with the database
consisted of 1) a guestbook, 2) a web board, 3)
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polls, 4) the number of visitors, 5) chat room,
and 6) advertisement content. 3) In terms of the
satisfaction of the users, the users were satisfied
with the database system provided as a whole at
a high level. When considering in each aspect, it
was found that every aspect was rated at a high

level. The first three highest average aspects were
the content, the design/display of information on
the screen of the database, and the searching for
information in form of e-Commerce respectively.

Keywords : Database System, hand-woven Thai Silk, Silk Community Enterprises, e-Commerce of Silk

บทนํา
การทอผ้าของชาวไทยเป็นกิจกรรมยามว่างทีห่ ญิงชาว
บ้านทัว่ ไปทำ�มาตัง้ แต่ในครัง้ โบราณ โดยใช้วสั ดุธรรมชาติ ไม่
ว่าจะเป็นเส้นใยจากพืช เช่น ฝ้าย หรือจากสัตว์ เช่น ไหม
ซึ่งแต่เดิมนั้นการ ทอผ้าทำ�เพื่อใช้ในครัวเรือนเป็นหลัก ใน
แต่ละท้องถิ่นมักจะมี วิธีการและลวดลายในการทอผ้าซึ่ง
เป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงความเป็นท้องถิ่นของตน ซึ่งล้วน
แต่เป็นเสน่หท์ สี่ �ำ คัญของผ้าทอพืน้ เมืองของประเทศไทย มา
จนกระทัง่ ยุคปัจจุบนั การทอผ้าพืน้ เมืองได้กลายเป็นกิจกรรม
เชิงพาณิชย์ท�ำ ขึน้ เพือ่ จำ�หน่ายเป็นของทีร่ ะลึก ของขวัญ ของ
ฝาก เป็นสินค้าขึน้ ชือ่ ประจำ�ท้องถิน่ ต่างๆ โดยได้พยายามคง
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นไว้และพัฒนาให้เป็นที่ต้องการของผู้
ซื้ออย่างต่อเนื่อง
สำ�หรับจังหวัดบุรีรัมย์ ถือเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงว่า
มีผ้าทอพื้นเมืองที่มีความสวยงาม และมีเอกลักษณ์ที่โดด
เด่น นับเป็นแหล่งผลิตผ้าทอพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง
ของประเทศไทย (พัชรินทร์ ศิริอำ�พันธ์กุล. 2548) ชาวบ้าน
นิยมทอผ้าไหมเป็นจำ�นวนมาก บางหมูบ่ า้ นรวมกลุม่ กันเป็น
วิสาหกิจชุมชนเพื่อจำ�หน่ายหารายได้หลังจากที่ทำ�นาเสร็จ
แล้ว ซึ่งมีการรวมกลุ่มหลายกลุ่มจากข้อมูลของสำ�นักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้รับการอนุมัติจดทะเบียน
เป็นวิสาหกิจชุมชนเกีย่ วกับผ้าไหมและเป็นผลิตภัณฑ์ผา้ ไหม
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานชุมชน (มผช.) จำ�นวน 27 กลุ่ม
ในจังหวัดบุรีรัมย์ (เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์. 2551)
ระบบฐานข้อมูลผ้าไหมทอมือเป็นการเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น การรั ก ษามรดกทาง

วั ฒ นธรรมของท้ อ งถิ่ น รวมไปถึ ง ประโยชน์ เชิ ง พาณิ ช ย์
จึงควรมีการจัดทำ�ฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทอผ้าพื้นเมืองใน
จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมูลใช้เป็นประโยชน์ใน
การศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ อีกทั้งเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน ภูมิภาค และระดับประเทศต่อไป
โลกยุคปัจจุบนั เป็นยุคโลกาภิวตั น์ การติดต่อสือ่ สารใน
ปัจจุบนั มีความรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ
แบบไร้พรมแดน จึงทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ขนานใหญ่ โดยเฉพาะการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ นอกจาก
นั้นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่เป็นที่นิยม
ของตลาด คือผ้าไหมทอมือ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานและมีคุณภาพ การ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน (Community Cluster) โดยการสร้าง
เครือข่าย (Network) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในด้าน
การบริหารจัดการและการตลาด ซึง่ ยังไม่เพียงพอต่อการทำ�
ธุรกิจทีแ่ ท้จริง โลกของการแข่งขันธุรกิจในปัจจุบนั จำ�เป็นต้อง
มีฐานข้อมูลและกระบวนการบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ในรูปแบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ทีจ่ ะทำ�ให้
ลูกค้าเข้าถึงตัวสินค้า การพัฒนาเชิงสากลของการทำ�ฐาน
ข้อมูลของบางองค์กรต้องมีการทำ�ข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั เสมอ
แต่ไม่มีการทำ�ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและการประชาสัมพันธ์
เข้าไม่ถึงผู้บริโภค หรือพ่อค้าคนกลาง จึงทำ�ให้ธุรกิจผ้าไหม
ทอมือของจังหวัดบุรรี มั ย์ยงั ไม่เป็นทีน่ ยิ ม กลุม่ ผ้าไหมทอมือ
จึงยึดถือเป็นอาชีพไม่ได้ ถึงแม้จะมีองค์กรหลายองค์กรเข้ามา
สนับสนุนการจำ�หน่าย แต่เป็นการดำ�เนินงานทีไ่ ม่ครบวงจร
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และไม่ต่อเนื่อง กระบวนการใหม่ที่ทำ�ให้กลุ่มผ้าไหมทอมือ
พัฒนากลุ่มของตนเองให้เข้มแข็งและยั่งยืนโดยอาศัยความ
ร่วมมือในการสร้างเครือข่ายทำ�ให้เกิดวิสาหกิจชุมชนทีแ่ ท้จริง
จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของจังหวัดบุรีรัมย์พบ
ว่าข้อมูลเกีย่ วกับผ้าไหมทอมือกลุม่ วิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
บุรีรัมย์มีมากมายแต่ละชนิดมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทีแ่ ตกต่างกันแต่ยงั ไม่มกี าร
จัดทำ�ระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ผ้าไหมทอมือของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ ดังนั้นการมีระบบฐานข้อมูล
และเว็บไซต์เกีย่ วกับผ้าไหมทอมือของจังหวัดบุรรี มั ย์ เพือ่ การ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เป็นแนวทางในการวางแผนการ
พัฒนาอนุรกั ษ์ผา้ ไหมทอมือของจังหวัดบุรรี มั ย์น�ำ ไปสูก่ ารเพิม่
ผลผลิตและมูลค่าผ้าไหมทอมือให้มากยิ่งขึ้น โดยการเข้าถึง
ข้อมูลและทำ�การซือ้ ขายบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใน
รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ พัฒนาระบบฐานข้อมูลผ้าไหมทอมือของกลุม่
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื่อจัดทำ�เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลผ้าไหมทอมือ
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ในรูปแบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
3. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้ฐานข้อมูลผ้าไหม
ทอมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
วิธีดำ�เนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาดำ�เนินการวิจัยการพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลผ้าไหมทอมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
มีวิธีการดำ�เนินงานแบ่งออกเป็น 2 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อศึกษา
ละเอียดการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลและนำ�ผลจากการ
ศึกษามาออกแบบฐานข้อมูลโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านฐาน
ข้อมูลประเมินคุณภาพของระบบฐานข้อมูล เพือ่ สร้างต้นแบบ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผวู้ จิ ยั ได้ใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ เพือ่
เก็บรวบรวมข้อมูลไปพัฒนาฐานข้อมูลและเขียนโปรแกรม
ดังนี้
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558

1. กลุ่มเป้าหมาย ร้านค้าที่จำ�หน่ายผ้าไหมในงาน
แสดงสินค้าโอทอป (OTOP) ผ้าไหมบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
จำ�นวน 13 ร้าน ซึ่งมาจากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
2. กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำ�คัญ ผูว้ จิ ยั ใช้การเลือกแบบเจาะจง
ได้ 5 ร้านโดยใช้เงือ่ นไขต้องเป็นกลุม่ วิสาหกิจชุมชนทีเ่ ข้มแข็ง
และมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในจังหวัดบุรรี มั ย์
ประกอบด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดังนี้ 1) ศุลีพรไหมไทย 2)
ประยูรไหมไทย 3) กลุ่มบ้านกลันทา 4) กลุ่มบ้านโนนศิลา
5) กลุ่มบ้านหนองเพชร
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิง
ลึกแบบกึ่งโครงสร้าง
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั และคณะรวม 3 ท่าน
โดยมีผวู้ จิ ยั สัมภาษณ์ และผูร้ ว่ มวิจยั อีก 2 ท่าน แบ่งเป็นผูจ้ ด
บันทึกการสัมภาษณ์และถ่ายภาพ บันทึกเทปการสัมภาษณ์
ด้วยวีดิทัศน์
5. การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การบรรยายเชิงพรรณนา
พร้อมการสร้างระบบงานตามวงจรการพัฒนาระบบ (System
Development Life Cycle Method : SDLC)
ระยะที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพและความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล เป็นงานวิจัยเชิงทดลองและ
เชิงสำ�รวจเพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของผูใ้ ช้ฐานข้อมูล เพือ่ นำ�
ข้อมูลมาพัฒนาฐานข้อมูลต้นแบบให้มคี วามสมบูรณ์ซงึ่ มีวธิ ี
ดำ�เนินการวิจัย ได้แก่การประเมินประสิทธิภาพและความ
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน
คือ การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม ด้วยวิธีการ
วิจัยเชิงทดลอง ดังนี้ผู้วิจัยนำ�โปรแกรมฐานข้อมูลติดตั้งบน
อินเทอร์เน็ตแล้วนำ�แบบประเมินประสิทธิภาพฐานข้อมูล
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วยการประเมินประสิทธิภาพ
ฐานข้อมูล 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบหน้าจอฐาน
ข้อมูล ด้านเนื้อหา และด้านการสืบค้นข้อมูล และนำ�ข้อมูล
ทีว่ เิ คราะห์แล้วมาพัฒนาโปรแกรมหลังจากการทดลอง และ
ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ต่อจากนั้นผู้วิจัย
ทำ�หนังสือราชการถึงผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการนำ�ฐานข้อมูลผ้าไหมทอมือของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตใน

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

ลักษณะเว็บเพจติดตั้งไว้บนเว็บไซต์ที่ได้ขอพื้นที่ไว้
1. ประชากร ประกอบด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดบุรรี มั ย์ จำ�นวน 23 กลุม่ และสำ�นักงานเกษตรจังหวัด
ทีม่ หี น้าดูแลกลุม่ วิสาหกิจชุมชนผ้าไหม (สำ�นักงานเลขานุการ
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรรี มั ย์. 2553)
2. กลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยใช้เงื่อนไขเลือกกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนที่มีความเข้มแข็งและสามารถจัดทำ�เว็บไซต์ได้ รวม
สำ�นักงานเกษตรจังหวัดที่มีหน้าที่ดูแลกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ดังกล่าว เพื่อเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเครือข่าย รวมได้
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 6 แห่ง คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศุลีพร
ไหมไทย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนประยูรไหมไทย กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านโคกกลัน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโนนศิลา กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองเพชร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้าน
กลันทา และสำ�นักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ รวม 6 กลุ่ม
และ 1 สำ�นักงานและเลือกตัวแทนกลุ่มผู้ให้ข้อมูล รวมทั้ง
สิ้น 12 คน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.1 โปรแกรมระบบฐานข้อมูลผ้าไหมทอมือของกลุม่
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรรี มั ย์ ผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นเครือ่ งมือ
ที่ใช้สำ�หรับบันทึกข้อมูลมีรายละเอียดหลักประกอบด้วย 1)
รหัสผลิตภัณฑ์ 2) ผลิตภัณฑ์ 3) ราคา/หน่วย 4) รายละเอียด
ผลิตภัณฑ์ 5) ประเภทผลิตภัณฑ์ 6) ได้รับรางวัล 7) ระดับ
ดาว 8) สถานที่จำ�หน่าย ติดต่อ 9) ชื่อเจ้าผลิตภัณฑ์ 10)
ประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ 11) วัตถุดิบที่ใช้ โดยใช้
โปรแกรมมายเอสคิวแอล (My SQL Database) โปรแกรม
พัฒนาพีเอสพี (PHP) และโปรแกรมพัฒนาเว็บไซต์จุมลา
(Joomla)
3.2  แบบศึกษาและความพึงพอใจระบบฐานข้อมูล
ผ้าไหมทอมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของฐานข้อมูลที่
นักวิจยั สร้างขึน้ โดยกำ�หนดกรอบการประเมินจากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฐานข้อมูล
ซึ่งเป็นแบบประเมินประสิทธิภาพแบบมาตราประมาณค่า
5 ระดับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 สถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตัวเลือกตอนที่ 2 ระดับ

ความพึงใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล เป็นแบบมาตราประมาณค่า
5 ระดับ แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการออกแบบหน้า
จอฐานข้อมูล 2) ด้านเนื้อหา 3) ด้านการสืบค้นข้อมูลในรูป
แบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ตอนที่ 3 ข้อ
เสนอแนะในการพัฒนาข้อมูล
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ดำ � เนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ ประเมิ น
ความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลผ้าไหมทอมือของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นกลุ่ม
เป้าหมาย ได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมทอมือที่เข้มแข็ง
ในจังหวัดบุรีรัมย์และมีความพร้อมทางด้าน ICT จำ�นวน 7
กลุม่ ได้แก่ กลุม่ วิสาหกิจชุมชนศุลพี รไหมไทย กลุม่ วิสาหกิจ
ชุมชนประยูรไหมไทย กลุม่ วิสาหกิจชุมชนบ้านโคกกลัน กลุม่
วิสาหกิจชุมชนบ้านโนนศิลา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนอง
เพชร กลุม่ วิสาหกิจชุมชนบ้านกลันทา และสำ�นักงานเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย์ จำ�นวน 12 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ดังนี้
4.1 จัดเตรียมเครือ่ งคอมพิวเตอร์ให้สามารถสืบค้น
ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตได้
4.2 แนะนำ�การใช้งานฐานข้อมูลผ้าไหมทอมือของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ให้กับกลุ่มตัวอย่าง
4.3 ให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้ระบบฐานข้อมูล
ผ้าไหมทอมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์โดยใช้
เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง แล้วปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดจาก
โปรแกรมระบบฐานข้อมูลให้สมบูรณ์
4.4  ถ่ายทอดองค์ความรูข้ องระบบฐานข้อมูลผ้าไหม
ทอมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์สู่ชุมชน
4.5 นำ�แบบประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ฐานข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจัย
การพัฒนาเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลผ้าไหมทอมือ
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ในรูปแบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) มีกระบวนการดังนี้
1. การวางแผน (Planning) ผู้วจิ ัยรวบรวมข้อมูลที่
ต้องการจากการวิเคราะห์และออกแบบระบบ มาสร้างเว็บไซต์
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
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64 วม หา าร วิสทายรา วิลั จัย ยร าแช ลภั ะฎ พับุ รีฒรั นม ย์า
มีองค์ประกอบ 1) ลงทะเบียนสมาชิกใหม่ 2) แนะนำ�สินค้า
ใหม่ 3)รายละเอียดสินค้า 4) ค้นหาสินค้ารูปแบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 5) ข่าวสารที่น่ารู้ 6) แบบสำ�รวจ 7) ข้อมูล
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
2. การออกแบบ (Design) ผูว้ จิ ยั นำ�ข้อมูลและแผนที่
วางไว้ไปปฏิบัติ โดยการลง มือปฏิบัติโดยจัดพิมพ์เนื้อหา
กำ�หนดการเชือ่ มโยง และคุณลักษณะอืน่ ทีต่ อ้ งใช้ในเว็บ การ
ออกแบบก็จะเน้นที่การจัดหน้าจอของเว็บให้สอดคล้องกัน
3. การพัฒนา (Development) ผูว้ จิ ยั ออกแบบและ
การสร้างโดยตกแต่งและเสริมเครื่องมือต่าง ๆ ที่สอดคล้อง
กับเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลผ้าไหมทอมือของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
4. การติดตั้ง (Publishing) ผู้วิจัยนำ�เอาเว็บไซต์
ที่ได้สร้างขึ้นเข้าไปติดตั้งในเว็บเซอร์เวอร์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อให้แสดงผลได้ในระบบอินเทอร์เน็ตโดย
การอัพโหลด (Up load)
5. การบำ�รุงรักษา (Maintenance) ผูว้ จิ ยั ประเมิน
ผลและติดตามผลความพึงพอใจและสำ�รวจความชืน่ ชอบของ
ระบบฐานข้อมูลเพือ่ ทีจ่ ะนำ�มาปรับปรุงรูปแบบการนำ�เสนอ
จากตารางพบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์และ

ภาพ หน้าจอโปรแกรมระบบฐานข้อมูลผ้าไหมทอมือ
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ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบฐานข้อมูล
ผ้าไหมทอมือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ ดังตาราง
ต่อไปนี้
ตาราง ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและระดับความ
พึงพอใจโดยภาพรวมและรายด้าน
ด้าน
การออกแบบหน้าจอฐาน
ข้อมูล
เนื้อหา
การสืบค้นข้อมูล
ภาพรวม

x

S.D.

4.01
4.03
3.95
3.99

.73
.93
.78
.77

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก

ระบบฐานข้อมูลผ้าไหมทอมือของกลุม่ วิสาหกิจชุมชนผ้าไหม
ทอมือจังหวัดบุรรี มั ย์มคี วามพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูลโดย
รวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผ้าไหมทอ
มือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ สรุปผลการวิจัย
ได้ดังนี้
1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผ้าไหมทอมือของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์โดยใช้วิธีวัฏจักรการ
พัฒนาระบบเอสดีแอลซี (System Development Life
Cycle; SDLC) ในการวิเคราะห์ระบบและใช้โปรแกรมฐาน
ข้อมูลมายเอสคิวแอล (My SQL) ในการเก็บข้อมูลลงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ผูใ้ ช้สามารถอ่านข้อมูลทางจอภาพแล้วจัดพิมพ์
เอกสารได้ ผูว้ จิ ยั กำ�หนดคุณสมบัตขิ องฐานข้อมูลให้สามารถ
ติดต่อกับระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผ้าไหมทอมือ
กลุม่ วิสาหกิจชุมชน จังหวัดบุรรี มั ย์ผา่ นระบบอินเทอร์เน็ตได้
สามารถบันทึก ปรับปรุง แก้ไขสืบค้น และบำ�รุงรักษาข้อมูล
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้องมีการกำ�หนดสิทธิ์
ในการเข้าถึงข้อมูลตามประเภทผูใ้ ช้ การใช้ฐานข้อมูลมีความ
สะดวก ง่ายต่อการเรียนรูแ้ ละการใช้งานและสามารถสืบค้น

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

และซือ้ ขายสินค้าผ้าไหมได้ตลอดเวลาจากเครือ่ งคอมพิวเตอร์
ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ระบบฐานข้อมูลผ้าไหมทอมือ
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์จากการสัมภาษณ์
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนผ้าไหมทอมือระบบฐานข้อมูลต้องมีราย
ละเอียดหลักประกอบด้วย1) รหัสผลิตภัณฑ์ 2) ผลิตภัณฑ์ 3)
ราคา/หน่วย 4) รายละเอียดผลิตภัณฑ์ 5) ประเภทผลิตภัณฑ์
6) ได้รับรางวัล 7) ระดับดาว 8) สถานที่จำ�หน่าย ติดต่อ 9)
ชื่อเจ้าผลิตภัณฑ์ 10) ประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์
11) วัตถุดิบที่ใช้ ซึ่งในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเป็นไป
ตามทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบเอสดีแอลซี สอดคล้องกับ
ทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบเอสดีแอลซี
2. การพัฒนาเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลผ้าไหมทอมือ
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ในรูปแบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) การออกแบบหน้าจอโดย
วิเคราะห์ความต้องการในการใช้งานของกลุ่มผู้ใช้เว็บไซต์
พบว่า ความต้องการในแต่ละด้าน ได้แก่ มีความง่ายและ
สะดวกในการสืบค้นข้อมูลสามารถแสดงข้อมูลได้ทงั้ ข้อความ
และภาพง่ายต่อการเรียนรู้ นอกจากนั้นโปรแกรมที่มีความ
เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุดที่มีประสิทธิภาพ ความ
ง่ายในการใช้งานและเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพเป็น
โปรแกรมที่เผยแพร่ฟรี ไม่มีปัญหาลิขสิทธิ์ สามารถใช้งาน
แพร่หลายได้โปรแกรม (Software) ทีใ่ ช้ในการสร้างเว็บไซต์
ได้แก่ โปรแกรมพัฒนาระบบพีเอสพี (PHP)โปรแกรมจัดการ
ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (My SQL Database) และ
โปรแกรมเว็บไซต์จุมลา (Joomla) ประกอบด้วย 1) สมุด
เยี่ยม 2) กระดานข่าว 3) แบบสำ�รวจ 4) จำ�นวนผู้เข้าชม
5) ห้องสนทนา และ 6) เนื้อหาโฆษณา
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบฐานข้อมูล
ผ้าไหมทอมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์โดย
รวมอยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะระบบฐานข้อมูลผ้าไหม
ทอมือของกลุม่ วิสาหกิจชุมชน จังหวัดบุรรี มั ย์ทพี่ ฒ
ั นาขึน้ เป็น
ไปตามหลักการ ทฤษฎีการพัฒนาฐานข้อมูลและวิเคราะห์จาก
กลุ่มผู้ใช้งานจริงทั้งทางด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบหน้า
จอฐานข้อมูล และด้านการสืบค้นข้อมูลในรูปแบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)

อภิปรายผล
การวิจยั เรือ่ งการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผ้าไหมทอมือ
ของกลุม่ วิสาหกิจชุมชน จังหวัดบุรรี มั ย์ สามารถอภิปรายผล
ได้ ดังนี้
1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผ้าไหมทอมือของกลุม่
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า โปรแกรม
สามารถนำ�มาพัฒนาเพือ่ จัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูลผ้า
ไหมทอมือของกลุม่ วิสาหกิจชุมชน จังหวัดบุรรี มั ย์ ได้เป็นอย่าง
ดี ผูป้ ระเมินผลมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ผ้าไหมทอมือในด้านการออกแบบหน้าจอฐานข้อมูล ด้าน
เนื้อหา และด้านการสืบค้นโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าระบบฐานข้อมูลได้ดำ�เนินการ
วิเคราะห์ในรูปแบบวิจยั เชิงคุณภาพทีเ่ น้นให้ความสำ�คัญต่อ
มุมมองความคิดเห็นของผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากกลุม่ วิสาหกิจชุมชนผ้า
ไหมทอมือ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ประกอบกิจการ
จำ�หน่ายผ้าไหมทอมือ และใช้การสัมภาษณ์ประกอบกับข้อมูล
หลักฐานที่เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบการดำ�เนินงาน นำ�มา
จำ�แนกและจัดระบบข้อมูลบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ทผี่ า่ นการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบทีค่ รบถ้วนเป็นไปตามวงจรการ
พัฒนาระบบ (System Development Life Cycle Method
: SDLC) ประกอบด้วยการศึกษาปัญหาจากการสัมภาษณ์พบ
ว่าระบบฐานข้อมูลผ้าไหมทอมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยัง
ไม่มีการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผ้าไหมทอมือจังหวัดบุรีรัมย์ยังไม่เคยพัฒนาเว็บไซต์มาก่อน
ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะว่าผูบ้ ริหารกลุม่ วิสาหกิจชุมชนยังไม่มคี วามรู้
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการกลุม่ มาก
นักและจำ�เป็นต้องใช้งบประมาณจำ�นวนมาก การจัดหาและ
รวบรวมข้อมูลได้มีการดำ�เนินการรวบรวมข้อมูลที่อยู่ของ
กลุ่มตัวอย่าง รายละเอียดผ้าไหม รายละเอียดการจัดเก็บ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ จากนั้นได้ทำ�การออกแบบฐานข้อมูล
เพือ่ ให้ผใู้ ช้ได้เก็บข้อมูลในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ผา่ นระบบ
อินเทอร์เน็ต การพัฒนาระบบโดยมีโปรแกรมต่าง ๆ ทีใ่ ช้ได้แก่
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySql) โปรแกรม
พัฒนาระบบพีเอชพี (PHP) และ โปรแกรมจุมล่า (Joomla)
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จากนั้นได้ทำ�การทดสอบระบบ ติด
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66 วม หา าร วิสทายรา วิลั จัย ยร าแช ลภั ะฎ พับุ รีฒรั นม ย์า
ตัง้ การใช้งาน ผูใ้ ช้กลุม่ วิสาหกิจชุมชนซึง่ เป็นกลุม่ ตัวอย่างได้
เตรียมข้อมูลทำ�การทดลองใช้ผา่ นระบบอินเทอร์เน็ต http://
ss.bru.ac.th และทำ�การปรับปรุงแก้ไขบำ�รุงรักษาระบบ ซึง่
การวิเคราะห์ออกแบบระบบพร้อมศึกษาละเอียดทางด้าน
ข้อมูลในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้
และสามารถสืบค้นได้ด้วยคำ�อิสระได้เป็นอย่างดีสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พนิดา สมประจบ (2551 : 84) ได้ศึกษา
การพัฒนาฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์หัตถกรรม จังหวัดปทุมธานี
เพือ่ บริการวิชาการแก่สงั คมบนอินเทอร์เน็ต พบว่า โปรแกรม
สามารถนำ�มาพัฒนาเพื่อจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
จังหวัดปทุมธานีได้เป็นอย่างดี ผู้ประเมินผลมีความคิดเห็น
ต่อฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมด้านการออกแบบหน้าจอ
ฐานข้อมูล ด้านเนื้อหา และด้านการสืบค้นโดยรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก
2. การพัฒนาเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลผ้าไหมทอมือ
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ในรูปแบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) จากการวิจัยทำ�ให้ได้รูป
แบบเว็บไซต์สำ�หรับบริหารจัดการเพื่อเสนอเผยแพร่ข้อมูล
และประชาสัมพันธ์พร้อมกับเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลผ้า
ไหมทอมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ผลการ
วิจยั พบว่าเว็บไซต์สามารถเสนอเนือ้ หาแนะนำ�ข้อมูลผ้าไหม
ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็น
เพราะว่าการสร้างเว็บไซต์ผวู้ จิ ยั ได้ค�ำ นึงถึงองค์ประกอบการ
ออกแบบเว็บไซต์ทมี่ คี วามเรียบง่ายใช้รปู แบบเดียวกันสะท้อน
ถึงเอกลักษณ์ของ ผ้าไหมทอมือ มีเนือ้ หาทีเ่ ป็นประโยชน์แก่
ผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ใช้หลักการออกแบบโครงสร้างเว็บ
ไซต์ระบบเนวิเกชัน (Navigation Bar) ทีเ่ ข้าใจง่าย ใช้กราฟิก
และข้อความทีส่ อื่ ความหมายชัดเจน สามารถเข้าถึงเนือ้ หาที่
ต้องการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับฐิตารัตน์ รัชตะวรรณ
(2547 : 13-15) กล่าวว่าโครงสร้างเว็บเพจทีด่ จี ะต้องมีความ
เหมาะสมกับปริมาณเนื้อหาและมีความเป็นเอกลักษณ์กับ
เรื่องที่เหมาะสม แสดงผลได้อย่างรวดเร็ว เนื้อหาที่ต้องการ
แสดงไม่มากจนเกินไป
3. ความพึงพอใจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
บุรีรัมย์ที่มีต่อการใช้ระบบฐานข้อมูล ผ้าไหมทอมือโดยภาพ
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รวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะการพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลผ้าไหมทอมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์
ได้มีการวิเคราะห์และออกแบบตามความต้องการของผู้
ใช้โดยตรงตามขั้นตอนทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบเอสดี
แอลซี (SDLC) และวิเคราะห์ออกแบบระบบพร้อมศึกษา
ละเอียดทางด้านข้อมูลในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(e-Commerce) ตามทฤษฎีและความต้องการของผูใ้ ช้ รวมถึง
ด้านการออกแบบหน้าจอฐานข้อมูล พบว่าผูใ้ ช้มคี วามพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะว่าการออกแบบหน้าจอหลัก
มีความเหมาะสม ปุ่มและเมนูที่ง่ายต่อการใช้งาน ตัวอักษร
และสีเหมาะสมตามความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผ้าไหมทอมือ ด้านเนือ้ หาพบว่ากลุม่ วิสาหกิจชุมชนมีความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าระบบฐาน
ข้อมูลผ้าไหมทอมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการวิเคราะห์
และออกแบบตามความต้องการของผูใ้ ช้ สามารถใช้งานผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตได้โดยมีการบันทึก ปรับปรุง แก้ไขสืบค้น
ข้อมูล และบำ�รุงรักษาข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่าง
ถูกต้องมีการกำ�หนดสิทธิใ์ นการเข้าถึงข้อมูลตามประเภทผูใ้ ช้
การใช้ฐานข้อมูลมีความสะดวก ง่ายต่อการเรียนรูแ้ ละการใช้
งาน ส่วนด้านการสืบค้นข้อมูล พบว่าผูใ้ ช้มคี วามพึงพอใจใน
ระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถ
สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว โดยใช้ไอคอนที่มี
สัญลักษณ์ง่ายต่อการเข้าใจที่ใช้กนั แบบทั่วไปในชีวิตประจำ�
วันจึงทำ�ให้ผใู้ ช้สว่ นใหญ่มคี วามเข้าใจและมัน่ ใจในการสืบค้น
ด้วยตนเองได้งา่ ย สามารถศึกษารายละเอียดความเป็นมาของ
ผ้าไหมแต่ละชนิดก่อนการตัดสินใจเลือกเพือ่ ติดต่อซือ้ ผ้าไหม
ได้อย่างรวดเร็ว จากการสืบค้นด้วยการเลือกผลิตภัณฑ์ผ้า
ไหมชนิดต่าง ๆ ในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นอกจาก
นีย้ งั สามารถสืบค้นคำ�ศัพท์อสิ ระเกีย่ วกับลายผ้าไหม ซึง่ มีวธิ ี
การค้นง่าย ไม่ซับซ้อน ได้ผลลัพธ์ทั้งหมดในฐานข้อมูลที่ถูก
ต้องรวดเร็ว สอดคล้องกับสมพิศ สุขแสน (2550 : 71) ได้
ศึกษาสภาพและความพึงพอใจในการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ทางวิชาการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พบว่าระดับความพึง
พอใจในการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก
ประกอบด้วยด้านเนื้อหาสาระ ด้านการจัดเก็บสารสนเทศ
ด้านการสืบค้นสารสนเทศ ด้านการให้บริการใช้ฐานข้อมูล

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

สารสนเทศ ซึ่งระบบฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพสามารถจัด
เก็บและเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ง่าย ไม่ซับ
ซ้อนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
จุดเด่นของระบบฐานข้อมูลผ้าไหมทอมือของกลุ่ม
วิ สาหกิ จ ชุ ม ชนจั ง หวั ด บุรีรัมย์ คือผู้ดูแลระบบของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนแต่ละกลุ่มสามารถปรับปรุงแก้ไข ข้อมูล
ข่าวสารที่ต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์แบบ
ไดนามิก (Dynamic Website) ทีส่ ามารถตอบสนองระหว่าง
ผูใ้ ช้กบั เว็บไซต์โดยมีการเชือ่ มต่อกับการจัดเก็บข้อมูลลงฐาน
ข้อมูล สามารถกำ�หนดวันแสดงเนื้อหาประกาศและวันเลิก
ประกาศได้อย่างอัตโนมัติ นอกจากนั้นผู้เข้าชมเว็บไซต์หรือ
ลูกค้าสามารถติดต่อสือ่ สารกันได้โดยผ่านช่องทางห้องสนทนา
และกระดานข่าวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้

ข้อเสนอแนะ
1. การใช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลและให้
บริการผ่านระบบเครือข่ายบางครั้งอาจเกิดการผิดพลาดได้
ซึ่งอาจเกิดจากผู้ใช้งานทั่วไป (User) หรือผู้ดูแลระบบฐาน
ข้อมูลเอง (Administer) ดังนัน้ ควรมีการจัดเก็บบันทึกข้อมูล
สำ�รองไว้ (Backup) ตลอดเวลา
2. การใช้ ง านและการดู แ ลระบบฐานข้ อ มู ล ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรมีการฝึกอบรมวิธีการใช้งาน
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและ
เป็นการลดข้อผิดพลาดในการใช้งานโปรแกรมต่อไปได้
3. การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการทำ�งาน ผู้ปฏิบัติ
งานบางท่านไม่มคี วามคุน้ เคย และไม่ช�ำ นาญในการใช้เครือ่ ง
คอมพิวเตอร์ ดังนั้นจึงต้องให้เวลาในการฝึกทักษะเพื่อให้มี
ความชำ�นาญ มากขึ้นและต้องมีการใช้งานอย่างสมํ่าเสมอ
4. กรณีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีการ
จัดระบบฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จำ�เป็นต้อง
พัฒนาระบบและทำ�ให้ขอ้ มูลเป็นปัจจุบนั และสามารถสือ่ สาร
และเข้าถึงเพื่อประโยชน์การใช้งาน
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