
วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2562 | 65 
 

การพัฒนาชุมชนโอทอปนวัตวิถีและส่งเสรมิการท่องเท่ียวด้วยระบบ 
ภูมิสารสนเทศศาสตร์  จังหวัดล าปาง 

The Development of the Nawatwithi OTOP Community and the Promotion of 
Tourism through Geographic Information System (GIS) of Lampang Province 

สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ1*, วีรศักด์ิ ฟองเงิน2 และเนตรดาว โทธรัตน์ 3 
Surapong Petharn1*, Weerasak Fongngen2 and Natedao Totarat3 

คณะวิทยาศาสตร์1,2 คณะวิทยาการจัดการ3 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
Faculty of Science1,2 Faculty of Management Science3 Lampang Rajabhat University 

E-mail: p_surapong@hotmail.com 1* weerasak_i@hotmail.com 2  natedao_l@hotmail.com3 
 

บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนโอทอป 

นวัตวิถีจังหวัดล าปาง 2) ทดสอบประสิทธิภาพของระบบ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของชุมชมโอทอปนวัตวิถีที่มี
ต่อระบบ กลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยครั้งน้ีคือ ชุมชนนวัตวิถีของจังหวัดล าปาง จ านวน 30 ชุมชน เครื่องมือการวิจัย 
ได้แก่ ระบบภูมิสารสนเทศ ส าหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนโอทอปนวัตวิถี แบบประเมินประเมินคุณภาพโดย
ผู้เชี่ยวชาญ และแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการประเมินระบบภูมิสารสนเทศ ส าหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนโอทอป 
นวัตวิถีของจังหวัดล าปาง ได้แบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของระบบหลักที่สามารถจัดการบริหาร
ข้อมูลได้ทั้งหมด และส่วนของระบบย่อยที่เอาไว้จัดการบริหารข้อมูลของแต่ละชุมชมทั้งหมด 30 ชุมชน 2) ผลการ
ทดสอบประสิทธิภาพของระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนโอทอปนวัตวิถีของจังหวัดล าปางโดย
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน อยู่ในระดับมากที่สุด และ 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจ พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีระดับ
ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ โดยรวมอยู่ที่ระดับมาก  

ค าส าคัญ: นวัตวิถี, โอทอป, ภูมิสารสนเทศ 
 

Abstract 
This study was to: 1) develop geo-informatics systems Promoting the OTOP community's 

way of life in Lampang Province 2) Testing the efficiency of the system and 3) Study the 
satisfaction of the OTOP Pathway community towards the system. The subjects in this study 
included 30 Nawatwithi OTOP communities of Lampang Province. The tools for data elicitation 
were Geographic Information System (GIS) for promoting the local tourism of the Nawatwithi 
OTOP communities, the quality assessment form, and the satisfaction questionnaire. The statistics 
for data analysis were mean and standard deviation. 
 The results of the study reveal these three major findings.  First, the evaluation of geo-
informatics system of the OTOP communities can be divided into 2 parts: 1) the main system that 
provides overall data for inclusive management and 2) the subsystem that tailors to individual 
community management. Second, the quality assessment of  GIS for promoting the tourism of 
the Nawatwithi OTOP communities by five experts indicated that the quality was at the highest 
level. Third and lastly, the results of the questionnaire showed that  the subjects were satisfied 
with the system at a high level. 
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บทน า 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มีกรอบแนวคิดด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้เกิดความย่ังยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมี
รายได้ที่ดีข้ึน รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน มีแนวทางเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันใน
เชิงธุรกิจของภาคบริการ และพันธกิจกระทรวงมหาดไทย ข้อ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจ
ฐานราก โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนภารกิจ อ านาจหน้าที่
ของกรมการพัฒนาชุมชน ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งของ
ชุมชน [1] 

คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 150,000 ล้านบาท โดยมีแนวทางการจัดท า 3 แนวทาง ได้แก่  
1) พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับสวัสดิการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สร้างโอกาสในอาชีพ และการจ้างงาน 
2) พัฒนาเชิงพ้ืนที่ผ่านกระบวนการประชาคม การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการพัฒนาอาชีพ และสร้างรายได้ในชุมชน 
สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเท่ียวในแต่ละท้องถ่ิน 3) ปฏิรูป
การโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรทั้งระบบ ควบคู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าทางการเกษตร และส่งเสริม
การตลาดสมัยใหม่ ดังน้ันโอกาสในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชนตามแนวทางดังกล่าว จ าเป็นต้อง
ด าเนินการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ผ่านกระบวนการประชาคม ให้ชุมชน เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการพัฒนาอาชีพและสร้าง
รายได้ในชุมชน ด้วยการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเท่ียวใน
แต่ละท้องถ่ิน 

รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ าของสังคมที่มุ่งเน้นสร้างรายได้และความเจริญ ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการร่วมกับภาครัฐ เพ่ือให้บรรลุวิ สัยทัศน์ 
มั่นคง มั่งคั่ ง ย่ังยืนสอดคล้องกับการด าเนินงานโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ เริ่มต้ังแต่ปี  
พ.ศ. 2544 ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการระดับประเทศ คือ คณะกรรมการอ านวยการ 
หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.) เป็นผู้ ขับเคลื่อน และมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักส่งเสริมการด าเนินงาน OTOP จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 16 ปี โดยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
สนับสนุนส่งเสริม ยกระดับผลิตภัณฑ์ และพัฒนาช่องทางการตลาดที่หลากหลาย เพ่ือให้ขายได้ มุ่งปรับตัวสู่การค้า
แบบสากล ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่สามารถแข่งขันได้ ต้องออกไปขายสินค้าตามท่ีต่าง ๆ ไม่มี
ความสุข รายได้ไปตกอยู่แก่ผู้ประกอบการคนเดียว หรือบางกลุ่มเล็ก ไม่กระจายถึงประชาชนกลุ่มใหญ่ในชุมชนอย่าง
แท้จริง ท าให้การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากไม่ประสบผลสัมฤทธ์ิเท่าที่ ควร  ประกอบกับรายได้จากการ
ท่องเท่ียวที่เป็นกระแสหลักของประเทศ ส่วนใหญ่ตกไปอยู่ในกลุ่มทุนเอกชน เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ห้างร้านใหญ่ 
ๆ กรุ๊ปทัวร์ ไม่ลงไปถึงฐานรากเช่นเดียวกัน 

จากนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความจ าเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนผ่านยุคการผลักดันขาย
สินค้าออกจากชุมชนเพียงด้านเดียว สู่การเพ่ิมช่องทางสร้างรายได้ตามความต้องการ (Demand Driven Local 
Economy) โดยการขายสินค้าอยู่ในชุมชนที่มาจากการท่องเที่ยวโดยใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ แปลงเป็นรายได้ไม่ต้องแข่งขันน าผลิตภัณฑ์ออกไปขายนอกชุมชน เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่เป็นเจ้า
บ้านที่ดี ชวนกันคิด ชวนกันท าผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเท่ียวระดับชุมชนที่มีเสน่ห์
ดึงดูด และมีคุณค่าเพียงพอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเย่ียมเยือนและใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน จึงได้จัดท า
ระบบภูมิสารสนเทศส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนโอทอปนวัตวิถีข้ึน ซึ่งจังหวัดล าปางมีชุมชนโอทอปนวัตวิถีทั้งหมดอยู่ 
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30 ชุมชน มีผลิตภัณฑ์โอทอป 300 ผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (Strength with in) และเป็นการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง 

 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.1 เพ่ือพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนโอทอปนวัตวิถีจังหวัดล าปาง 
 1.2 เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของระบบ 
 1.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของชุมชมโอทอปนวัตวิถีที่มีต่อระบบ 
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ระพีพรรณ ทองห่อ [2] จากงานวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวภายใต้ศักยภาพและข้อจ ากัด
ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน  พบว่า มีศักยภาพความโดดเด่นทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณสถาน เน่ืองจากมี
ความต่อเน่ืองทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกันมายาวนาน และผูกโยงกับพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้น  ส่วนข้อจ ากัดใน
การพัฒนาการท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ได้แก่ สินค้าการท่องเท่ียวที่ยังขาดจุดเด่น จุดขายทางการ
ท่องเที่ยว รวมทั้งการไม่สามารถสร้าง แบรนด์ของสินค้าให้เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในระดับสากลได้  มีแนวทางใน
การพัฒนาศักยภาพและปรับแก้ไขข้อจ ากัดโดยพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยควบคู่กับการท่องเที่ยว   
การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด  ให้ชุมชนได้ร่วมกันค้นหาจุดเด่นของตนเองเพ่ือมาสร้างอัต
ลักษณ์ของชุมชน โดยเน้นสิ่งที่มีในชุมชนเป็นหลัก เพ่ือน ามาใช้เป็นจุดขายทางการท่องเท่ียว  นอกจากน้ีควรมี
แนวทางการบูรณาการการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน ท้ังในระดับกลุ่ม
จังหวัดที่เน้นความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันและในระดับชุมชนที่เน้นทบทวนศักยภาพของตนเอง การ
จัดท าแผนการท่องเท่ียวที่ชัดเจนและการสร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่ในระดับชุมชน 
 วรรณี  ศิริมานะพงษ์ [3] ได้ท าวิจัยเรื่อง การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนของจังหวัด
สมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า แผนพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนของจังหวัดสมุทรปราการคือ เป็นแหล่งรองรับ
การขยายตัวของสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นศูนย์กลาง Logistics เพ่ือการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
ต่อเน่ืองให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมหลักของชาติ ตลอดจนพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพแพทย์แผนไทย 
และการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ สะอาด มีความปลอดภัย ประชากรมีรายได้ดี 
 เพชรศรี นนท์ศิริ [4] ได้ท าการศึกษาเรื่อง รูปแบบการด าเนินงานของกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีรูปแบบการด าเนินการแบบกระจายอ านาจ ด้านเศรษฐกิจมีการกระจายรายได้
อย่างทั่วถึง ด้านการมีส่วนร่วม คนในชุมชนมีส่วนร่วมทั้งในการจัดต้ัง วางแผนและด าเนินงาน อย่างไรก็ตาม  
พบแนวโน้มของการรวมอ านาจการตัดสินใจของ ผู้น ากลุ่ม ซึ่งเป็นสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในบางกลุ่ม 
นอกจากน้ีภูมิหลังการก่อต้ังองค์กร พ่ีเลี้ยงและภาวะความเป็นผู้น าของผู้น ากลุ่ม มีอิทธิพลต่อการก าหนดรูปแบบการ
ด าเนินงานของกลุ่มการท่องเท่ียวโดยชุมชนและความส าเร็จของกลุ่ม 
 ทิชากร เกสรบัว [5] แนวทางการพัฒนาสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (Tambon One Products : 
OTOP) พบว่า ภาครัฐได้มีการก าหนดนโยบายให้หน่วยงาน 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรร ม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงการคลัง เป็นผู้ผลักดันสินค้าหน่ึง
ต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์สู่ตลาดอาเซียน ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้มีการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์เน้นในเรื่องของการพัฒนาสินค้าและเปลี่ยนแปลง กฎระเบียบภาครัฐ ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคของ
ประชาชนในกลุ่มอาเซียน พบว่า ผู้บริโภคในกลุ่ม อาเซียนมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน เช่น ประเทศ
บรูไน สิงคโปร์ ต้องการสินค้าที่มีชื่อเสียง มีคุณภาพดี ราคาสูง แต่มีบางประเทศ เช่น พม่า ลาว กัมพูชา ต้องการ
สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ราคาถูก คุณภาพดี เมื่อน า ข้อมูลด้านภาครัฐ และด้านพฤติกรรมผู้โภคมาวิเคราะห์  
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ท าให้ได้แนวทางในการพัฒนาสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผ ลิตภัณฑ์คือ 
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ผู้ประกอบการสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์จะต้องพัฒนาสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภคในแต่ละประเทศ เช่น ประเทศที่มีก าลังซื้อจ านวนมาก ต้องการสินค้าท่ีมีคุณภาพดี ราคาสูง 
ผู้ประกอบการจะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ของสินค้าให้มีมูลค่าเพ่ิม แต่ส าหรับประเทศที่มีก าลังซื้อน้อย 
ผู้ประกอบการจะต้องแสดงให้ผู้บริโภคเห็นถึงความคุ้มค่า และเน้นประโยชน์ที่ได้รับจากสินค้าน้ัน ฯลฯ นอกจากน้ี
ภาครัฐและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะเน้นให้ผู้ประกอบสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ท าการจดลิขสิ ทธ์ิหรือ
สิทธิบัตร เพ่ือป้องกันการท าซ้ าและการลอกเลียนแบบ เน่ืองจากสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์บางประเภทเป็น
สินค้าท่ีเกิดจากภูมิปัญญาท้องถ่ินของประชาชน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. เคร่ืองมือการวิจัย 
 1.1 ระบบภูมิสารสนเทศส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนโอทอปนวัตวิถี 
 1.2 แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบภูมิสารสนเทศส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนโอทอปนวัตวิถี 
 1.3 แบบประเมินความพึงพอใจของระบบภูมิสารสนเทศส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนโอทอปนวัตวิถี 
 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มชุมชนโอทอปนวัตวิถี จังหวัดล าปางทั้ง 30 ชุมชน ได้แก่ อ าเภอเมืองล าปาง 
(ชุมชนท่ามะโอ, ชุมชนรถไฟนครล าปาง) อ าเภอเกาะคา (บ้านทุ่งขาม, บ้านหาดปู่ด้าย, บ้านโป่งร้อย, บ้านท่าผา) 
อ าเภอแม่ทะ (บ้านปงป่าเป้า, บ้านปางมะโอ, บ้านสามขา, บ้านกิ่วหลวง) อ าเภอแม่เมาะ (บ้านท่าสี, บ้านเมาะหลวง, 
บ้านจ าปุย, บ้านแม่เกี๋ยง) อ าเภองาว (บ้านร้อง, บ้านดอนไชย, บ้านน้ าล้อม) อ าเภอเมืองปาน (บ้านแม่แจ๋ม,  
บ้านหลวง) อ าเภอห้างฉัตร (บ้านปางม่วง,บ้านห้วยเรียน) อ าเภอแจ้ห่ม (บ้านใหม่เหล่ายาว, บ้านแป้นใต้, บ้านเด่น
หน่องนาว, บ้านสามัคคี) อ าเภอวังเหนือ (บ้านสบลืน) อ าเภอสบปราบ (บ้านแก่น) อ าเภอเถิน (บ้านแม่วะท่าช้าง) 
อ าเภอเสริมงาม (บ้านโป่งน้ าร้อน) 
 
3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังน้ี 
 3.1 ประชุมท าความเข้าใจผู้น าชุมชนเก่ียวกับชุมชนนวัตวิถีโอทอป 
            3.2 ประชุมท าความเข้าใจกลุ่มตัวแทนผลิตภัณฑ์โอทอปของแต่ละชุมชน 300 ผลิตภัณฑ์ 
             3.3 ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลแต่ละชุมชน เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์โอทอป แหล่งท่องเท่ียว ประเพณี อาหารประจ า
ถ่ิน ที่พัก ร้านอาหาร จุดเช็คอิน เส้นทางท่องเท่ียว ฯลฯ 
 3.4 จัดท าวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ชุมชนทั้ง 30 ชุมชน  
 3.5 พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนโอทอปนวัตวิถี ผู้ วิจัยได้ออกแบบระบบ
ออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ ส่วนหน้าระบบหลักจะมี admin คอยดูแลและบริหารจัดการในส่วนของข้อมูลหลักและ
ข้อมูลของทั้ง 30 ชุมชน และในส่วนของระบบย่อยจะมี user ของทั้ง 30 ชุมชนที่จะคอยดูแลและบริหารจัดการ
ข้อมูลของแต่ละชุมชน  
 3.6 ประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจการใช้งานระบบ สรุปผลการประเมิน  
 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
 คือ  แบบสอบถาม เรื่อง ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ [6] คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อยที่สุด โดยน าแบบสอบถามท่ีได้รับการตอบแล้วมาหาคะแนนรวมแต่ละบุคคล โดยน ามาตรวจให้คะแนน ดังน้ี  
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มากท่ีสุด      5  คะแนน 
มาก        4  คะแนน  

   ปานกลาง     3      คะแนน 
   น้อย           2  คะแนน 
   น้อยที่สุด     1   คะแนน 
 เมื่อได้คะแนนแล้ว น าคะแนนดังกล่าวไปหาค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  โดยแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ยตามช่วงคะแนนที่ก าหนดไว้ ดังน้ี [4]  
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   4.50 - 5.00 หมายถึง อยู่ในระดับมากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ    3.50 - 4.49 หมายถึง อยู่ในระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ    2.50 - 3.49 หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ    1.50 - 2.49 หมายถึง อยู่ในระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ    1.00 - 1.49 หมายถึง อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ผลการวิจัย 

1. ผลการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ  
มีผลการด าเนินการ ดังน้ี 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนโอทอปนวัตวิถี เพ่ือเป็นการ
เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนโอทอปนวัตวิถีของจังหวัดล าปาง เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของชุมชน เช่น 
ข้อมูลสินค้า OTOP ทั้ง 300 ผลิตภัณฑ์ ประเพณีศิลปวัฒนธรรม อาหารประจ าถ่ินของแต่ละชุมชน ร้านอาหารที่พัก
ในชุมชน วีดิทัศน์น าเสนอชุมชน ของชุมชนนวัตวิถีทั้ง 30 ชุมชน ผลการพัฒนาระบบ แสดงดังภาพที่ 1  

 

 

 

 
(ก) หน้าหลักระบบภูมิสารสนเทศ และ ข้อมูลโอทอปนวัตวิถีชุมชน 
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(ข) ข้อมูลเส้นทางการท่องเท่ียว 
 

 
 

(ค) หน้าล็อกอินก าหนดสิทธ์ิการเข้าใชงาน                               (ง) หน้าการบริหารจัดการข้อมูล 
 

ภาพที ่1 ระบบภูมิสารสนเทศ 
 

จากภาพที่ 1 (ก) เป็นหน้าหลักของระบบหน้าน้ีจะประกอบไปด้วยเมนูต่างๆ เช่น เมนูหมู่บ้าน  
เมนูผลิตภัณฑ์OTOP เมนูประเพณีวัฒนธรรม เมนูแหล่งท่องเท่ียว เมนูร้านอาหารที่พัก ภาพที่ 3 (ข) เป็นแผนที่เชื่อง
โยงเส้นทางการท่องเที่ยวของทั้ง 30 ชุมชน สามารถค้นหาเส้นทาง ระบบได้ท าการปักหมุดจุด เช็คอินของทั้ง  
30 ชุมชน สามารถค้นหาเส้นทางแหล่งท่องเท่ียว ที่พักร้านอาหารได้ ภาพที่ 3 (ค) เป็นส่วนของการก าหนดสิทธ์ิผู้ 
ดูและระบุ ระบบได้ก าหนดสิทธ์ิการเข้าใช้เป็น  2 ระดับ คือ 1) ผู้ดูแลระบบหลัก จะแบ่งเป็น 1 สิทธ์ิเข้าใช้งาน 
สามารถเข้าบริหารจัดการข้อมูลในระบบหลักและระบบย่อยอีก 30 ระบบ รวมเป็น 31 ระบบ 2) ผู้ดูและระบบย่อย 
จะแบ่งเป็นทั้งหมด 30 สิทธ์ิเข้าใช้งาน แต่ละสิทธ์ิเข้าใช้งานจะสามารถเข้าไปบริหารจัดการข้อมูลในส่วนของหมู่บ้าน
ตัวเองได้เท่าน้ัน ภาพที่ 3 (ง) หน้าเมนูหลักของการจัดการข้อมูลทั้งของระบบหลักและระบบย่อย เช่น ข้อมูลหมู่บ้าน 
แหล่งท่องเท่ียว สินค้า OTOP ประเพณี ร้านอาหารที่พัก กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์  แกลเลอรี่  
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2. ผลการทดสอบประสิทธิภาพระบบภูมิสารสนเทศ 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ท าการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ จากน้ันน าผล

การประเมินมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพ้ืนฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญ 

รายการ x̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ความสามารถในการท างาน    
  1.1 ด้านการท างานของระบบ 4.53 0.68 มากที่สุด 
  1.2 ด้านการจัดการข้อมูล 4.57 0.57 มากที่สุด 
  1.3 ด้านการค้นหาข้อมูลสะดวก ง่าย ตรงกับความต้องการ 4.47 0.63 มาก 

รวม 4.52 0.63 มากท่ีสุด 
2. การออกแบบหน้าจอ    
   2.1 การใช้ภาษาในการสื่อสาร 4.57 0.57 มากที่สุด 
   2.2 ความสวยงาม และง่ายต่อการใช้งาน 4.53 0.57 มากที่สุด 
   2.3 สีที่ใช้ และขนาดตัวอักษร 4.53 0.57 มากที่สุด 
   2.4 ค าแนะน าคู่มือการใช้งาน 4.43 0.57 มาก 

รวม 4.52 0.57 มากท่ีสุด 
3. การทดสอบใช้งาน    

รายการ x̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 

   3.1 ความเร็วในการประมวลผล 4.43 0.57 มาก 
   3.1 ความถูกต้องในการประมวลผล 4.53 0.57 มากที่สุด 
   3.3 ความสะดวกในการใช้งานระบบ 4.57 0.57 มากที่สุด 
   3.4 ความสามารถในการปรับปรุงข้อมูล 4.53 0.57 มากที่สุด 

รวม 4.52 0.57 มากที่สุด 
4. ความปลอดภัยของระบบ    
   4.1 ก าหนด username/password 4.53 0.68 มากที่สุด 
   4.2 ก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน 4.53 0.57 มากที่สุด 

รวม 4.53 0.63 มากท่ีสุด 
โดยรวม 4.52 0.60 มากท่ีสุด 

  
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ในการทดสอบระบบมีคุณภาพโดยรวม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̅= 4.52, S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน สรุปได้ดังน้ี ความสามารถในการท างานอยู่
ในระดับมากที่สุด (x̅= 4.52, S.D. = 0.63 ) การออกแบบหน้าจออยู่ในระดับมากที่สุด (x̅= 4.52, S.D. = 0.57) 
การทดสอบใช้งานอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅= 4.52, S.D. = 0.57 ) และความปลอดภัยอยู่ในระดับมากที่สุด  
(x̅= 4.52, S.D.= 0.60 ) 
 
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจการใช้งานระบบ  
 ผู้วิจัยน าระบบไปทดลองใช้งานกับชุมชนนวัตวิถีทั้ง 30 ชุมชนของจังหวัดล าปาง ได้ให้ตัวแทนแต่ละชุมชน
และเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดล าปางที่มีความเก่ียวข้องได้ท าการประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน
ระบบ จ านวน 51 คน จากน้ันน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพ้ืนฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล  
ดังตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ 

รายการ x̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ความสามารถในการท างาน    
  1.1 ด้านการท างานของระบบ  4.67 0.48 มากที่สุด 
  1.2 ด้านการจัดการข้อมูล 4.69 0.47 มากที่สุด 
  1.3 ด้านการค้นหาข้อมูลสะดวก ง่าย ตรงกับความต้องการ 4.69 0.47 มากที่สุด 

รวม 4.68 0.47 มากท่ีสุด 
2. การออกแบบหน้าจอ    
   2.1 การใช้ภาษาในการสื่อสาร 4.67 0.48 มากที่สุด 
   2.2 ความสวยงาม และง่ายต่อการใช้งาน 4.65 0.48 มากที่สุด 
   2.3 สีที่ใช้ และขนาดตัวอักษร 4.69 0.47 มากที่สุด 
   2.4 ค าแนะน าคู่มือการใช้งาน 4.69 0.47 มากที่สุด 

รวม 4.68 0.48 มกท่ีสุด 
3. การทดสอบใช้งาน    
   3.1 ความเร็วในการประมวลผล 4.69 0.47 มากที่สุด 
   3.1 ความถูกต้องในการประมวลผล 4.53 0.58 มากที่สุด 
   3.3 ความสะดวกในการใช้งานระบบ 4.53 0.58 มากที่สุด 
   3.4 ความสามารถในการปรับปรุงข้อมูล 4.41 0.64 มาก 

รวม 4.54 0.57 มากท่ีสุด 
4. ความปลอดภัยของระบบ    
   4.1 ก าหนด username/password 4.67 0.48 มากที่สุด 
   4.2 ก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน 4.53 0.58 มากที่สุด 

รวม 4.60 0.53 มากท่ีสุด 
โดยรวม 4.63 0.51 มากท่ีสุด 

  
 จากตารางที่  2 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ โดยตัวแทนจากชุมชนทั้ง  
30 ชุมชนและเจ้าหน้าที่จากส านักงานพัฒนาชมชนจังหวัดล าปาง ในการทดสอบการใช้งานระบบมีความพึงพอใน
การใช้งานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.63, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน สรุปได้ดัง น้ี 
ความสามารถในการท างานอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.68, S.D. = 0.47) การออกแบบหน้าจอ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (x̅= 4.68, S.D. = 0.48) การทดสอบใช้งานอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.54, S.D. = 0.57) และความ
ปลอดภัย อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.60, S.D. = 0.51) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ระบบภูมิสารสนเทศ ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนโอทอปนวัตวิถีจังหวัดล าปาง เป็นระบบที่พัฒนาข้ึนเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชนโอทอปนวัตวิถีของจังหวัดล าปางมีชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด 30 ชุมชมในแต่
ละชุมชนก็จะมีผลิตภัณฑ์โอทอปของตัวเองอยู่ 10 ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งหมดเป็น 300 ผลิตภัณฑ์ ในตัวระบบจะแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ 1) ส่วนที่เป็นระบบหลัก จะเป็นส่วนของหน้าหลักของระบบ จะสามารถดึงข้อมูลและไป
จัดการข้อมูลต่างของทั้ง 30 ชุมชนได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ผลิตภัณฑ์โอทอป ประเพณีศิลปวัฒนธรรม ร้านอาหารที่
พัก แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ 2) ส่วนของหน้าระบบของแต่ละชุมชน ในส่วนน้ีจะประกอบไปด้วยหน้าระบบของ  
30 ชุมชน แต่ละชุมชนสามารถเข้าไปจัดการเพ่ิม ลบ แก้ไข บริหารจัดการข้อมูลของชุมชนตัวเองได้ ทั้งน้ีเน่ืองจาก
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ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์โอทอป ประเพณีศิลปวัฒนธรรม ร้านอาหารที่พัก แหล่งท่องเท่ียวก่อน
น าไปวิเคราะห์ สรุปผลเพ่ือพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ทิชากร เกสรบัว [5] ศึกษาแนวทางการพัฒนาสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ เพ่ือการส่งออกในตลาด พบว่า ภาครัฐ
ได้มีการก าหนดนโยบายให้หน่วยงาน 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงการคลัง เป็นผู้ผลักดันสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์สู่ตลาด
อาเซียน แต่ละหน่วยงานได้มีการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์  เน้นในเรื่องของการ
พัฒนาสินค้าและเปลี่ยนแปลง กฎระเบียบภาครัฐ ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคของประชาชนในกลุ่มอาเซียน พบว่า 
ผู้บริโภคในกลุ่มอาเซียนมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน เช่น ประเทศบรูไน สิงคโปร์ ต้องการสินค้าที่มี
ชื่อเสียง มีคุณภาพดี ราคาสูง แต่มีบางประเทศ เช่น พม่า ลาว กัมพูชา ต้องการสินค้าท่ีใช้ในชีวติประจ าวัน ราคาถูก 
คุณภาพดี เมื่อน าข้อมูลด้านภาครัฐ และด้านพฤติกรรมผู้โภคมาวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  
ท าให้ได้แนวทางในการพัฒนาสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์คือ ผู้ประกอบการสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์
จะต้องพัฒนาสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละประเทศ เช่น 
ประเทศที่มีก าลังซื้อ จ านวนมาก ต้องการสินค้าท่ีมีคุณภาพดี ราคาสูง ผู้ประกอบการจะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุ
ภัณฑ์ของสินค้าให้มีมูลค่าเพ่ิม แต่ส าหรับประเทศที่มีก าลังซื้อน้อย ผู้ประกอบการจะต้องแสดงให้ผู้บริโภคเห็นถึง
ความคุ้มค่า และเน้นประโยชน์ที่ได้รับจากสินค้าน้ัน เป็นต้น นอกจากน้ีภาครัฐและหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรจะเน้น
ให้ผู้ประกอบสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ท าการจดลิขสิทธ์ิ หรือสิทธิบัตร เพ่ือป้องกันการท าซ้ าและการ
ลอกเลียนแบบ เน่ืองจากสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์บางประเภทเป็นสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถ่ินของ
ประชาชน 
 2. การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่าระบบมีประสิทธิภาพและความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากที่สุด (x̅= 4.52, S.D. = 0.60 ) ทั้งน้ีเน่ืองจากระบบได้มีการออกแบบให้สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก
ต่อการจัดการข้อมูลในระบบมีการก าหนดสิทธ์ิการเข้าใช้งานในแต่ละส่วนอย่างชัดเจน มีความปลอดภัยในการเข้าถึง
ข้อมูล มีการจัดวางองค์ประกอบในแต่ละส่วนชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของจักรี ท ามาน และมานิตย์ อาษานอก 
[7] ที่ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ส่งเสริมการยอมรับเทคโนโลยีตามแบบจ าลอง TAM เพ่ือการวิจัย
และบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
ต่อประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏมหาสารคาม ด้านเน้ือหา ด้านโปรแกรม และด้านคู่มือการใช้งานระบบ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 3. การทดสอบความพึงพอใจในการใช้งานระบบ โดยตัวแทนชุมชนทั้ง 30 ชุมชนและเจ้าหน้าที่จาก
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดล าปาง พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅= 4.63, S.D. = 0.51) เน่ืองจาก
ระบบมีองค์ประกอบตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานสามารถเข้าไปบริหารจัดการข้อมูลได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว
ไม่ซับซ้อน สอดคล้องกับงานวิจัยของดาวรถา วีระพันธ์ [8] ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการเรียนการสอนผ่านเว็บแอปพลิเคชั่น พบว่า ความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้งานระบบทั้งกลุ่มผู้สอนและผู้เรียนมี
ความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

 
ข้อเสนอแนะ 

 1. งานวิจัยครั้งน้ีด าเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลงพ้ืนที่แต่ละ
ชุมชนควรจะมีการประสานงานกับผู้น าชุมชนหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับชุมชนก่อน ควรมีการนัดหมายวันเวลาที่
แน่นอนการเพ่ือท าความเข้าใจและสะดวกในการลงพ้ืนที่ท าวิจัย และในการน าวิจัยไปใช้งานควรที่จะศึกษาบริบท 
รวมทั้งความต้องการของชุมชนก่อนว่ามีความต้องการใช้ระบบหรือให้ความร่วมมือในการใช้งานมากแค่ไหน 
 2. ส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไปควรที่จะพัฒนาระบบให้อยู่ในรูปแบบของแอพพลิเคชั่นบนมือถือ เพ่ือที่จะได้
สะดวกในการใช้งานมากย่ิงข้ึนและเพ่ิมในส่วนของเส้นทางขนส่งในการเดินทางเข้าถึงหมู่บ้าน 
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