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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ดการศู น ย์ ป ฏิ บั ติธ รรมวั ดพยายั ง
มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์1* ประภากรณ์ คัดทจันทร์2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพยายัง
เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพยายัง และเพื่อประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพยายัง ระบบนี้ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเป็นเว็บ
แอปพลิเคชั่นโดยใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) และระบบการจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) เพื่อเผยแพร่
ธรรมะและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทางวัด ประกอบด้วยผู้ใช้งานระบบ 2 ส่วน ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ และ
ผู้ใช้งาน
ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพยายัง อยู่ใน
ระดับสูงมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38 และผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพยายัง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.52 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66
คาสาคัญ : การพัฒนาระบบ เว็บแอปพลิเคชั่น ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
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A DEVELOPMENT OF DHAMMA RETREAT MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
: A CASE STUDY OF PAYAYANG TEMPLE
Matchakan Phaosawad1*
Abstrat
The objective of this research were: to develop the Dhamma Retreat Management
Information System, to evaluate efficiency of Dhamma Retreat Management Information System,
and to elaluate the usage of satisfaction of the Dhamma Retreat Management Information
System. The researcher developed this system as a web application based on PHP and MySQL.
This system aims to promoting Dhamma and temple’s activities. There are two groups of people
to use this system are: 1) administrator, and 2) user.
This system had been tested and evaluated its efficiency. The results showed that
the mean of highest level of efficiency was 4.78, and their standard deviation (SD) was 0.38. The
result of the user’s satisfaction towards the system was on the excellent level (mean = 4.52,
SD = 0.66)
Keywords : System Development, Web Application, Management Information System
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บทนา
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทาให้การติดต่อสื่อสารของมนุษย์ในปัจจุบันสามารถทาได้ง่ายดายเพียงปลาย
เล็บ และกลายเป็นสิ่งจาเป็นในชีวิตประจาวันอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ ส่ง ผลต่อการดาเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป
การเข้าวัดฟังธรรมและปฏิบัติธรรม เป็นวัฒนธรรมและประเพณีของคนไทยที่สืบต่อกันมายาวนาน ด้ว ยการมี
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่มีมากขึ้นของคนในสังคมปัจจุบันทาให้การเข้าถึงธรรมะเป็นเรื่อง
ง่ายเช่นกัน (อิสราภรณ์, 2552) สื่อธรรมะสอนใจและความรู้เกี่ยวกับธรรมะจานวนมากถูกผลิตและเผยแพร่ผ่า น
ทางอินเทอร์เน็ต ทาให้คนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึ งธรรมะได้อย่างสะดวก ทุกที่ และทุกเวลา แม้กระทั่ง
ชาวต่างชาติก็ยังสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (ธนิพร, 2555)
ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพยายังเป็นอีกสถานที่หนึ่งซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้มี
โอกาสเรียนรู้หลักธรรมคาสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมมาพุทธเจ้า และเปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้มีโอกาสฟังธรรม
และปฏิบัติธรรมตามความต้องการของตนเอง แต่เนื่องจากศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดพยายังนี้เพิ่งเริ่มก่อตั้งได้ไม่
นานจึงทาให้ยังไม่รู้จักเป็นที่กว้างขวางมากนัก ผู้ที่มาปฏิบัติที่นี่โดยส่วนใหญ่รู้จักในลักษณะบอกกันปากต่อปาก
ผู้วิจัยร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพยายังจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพยายังเพื่อ
เป็นสื่อในการเผยแพร่ธรรมมะ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของทางวัด ทั้งในเรื่องของการปฏิบัติธรรมและ
การทอดผ้าป่าประจาปี
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพยายัง
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพยายัง
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพยายัง
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ขอบเขตงานวิจัย
1.1 ในการจัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพยายัง มีการกาหนดสิทธิ์
เพื่อเข้าถึงข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบ (Administration) และผู้ใช้งาน (User)
1.1.1 ผู้ดูแลระบบ(Administration) สามารถทางานได้ดังนี้
1) เข้าสู่ระบบโดยชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน(Password) เพื่อจัดการข้อมูล
ต่างๆภายในระบบได้
2) ปรับเปลี่ยนถ้อยคาของภาษาได้ เนื่องจากจัดทาเป็นระบบ 2 ภาษา
3) สามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลต่างๆได้ดังนี้
3.1) ข้ อ มู ล กิ จ กรรม รู ป ภาพกิ จ กรรม และแผนการด าเนิ น กิ จ กรรมผ่ า นทาง
Google Map ได้
3.2) ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
3.3) ข้อมูลรางวัลของการร่วมกิจกรรม
3.4) ข้อมูลกองทุนผ้าป่าของวัด
3.5) ข้อมูลชุดขาวที่ใช้ในการปฏิบัติธรรม
3.6) วีดีโอเผยแพร่ธรรมะ
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4)
5)
6)
7)

ตรวจสอบแต้มสะสมของสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตรวจสอบการชาระเงินและออกใบเสร็จการสั่งจองกองทุนผ้าป่า
ตรวจสอบยอดการทาบุญทั้งหมดได้
พิมพ์รายงานได้ดังนี้
7.1) รายงานสรุปข้อมูลสมาชิก
7.2) รายงานสรุปกองทุนผ้าป่า
7.3) รายงานการได้รับรางวัลของสมาชิกที่ร่วมกิจกรรม
1.1.2 ส่วนของผู้ใช้งาน (User) สามารถทางานได้ดังนี้
1) เข้าสู่ระบบโดยชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อจัดการข้อมูล
ต่างๆภายในระบบได้
2) เลือกชมระบบได้แบบ 2 ภาษา
3) แก้ไข้ข้อมูลส่วนตัวของตนเอง
4) ตรวจสอบแต้มสะสมการทากิจกรรม
5) จอง ตรวจสอบ และแจ้งการชาระเงินกองทุนผ้าป่า
6) สั่งซื้อชุดขาวเพื่อการปฏิบัติธรรม
1.2 การประเมินประสิทธิภาพของระบบประเมินโดยผู้เ ชี่ย วชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวน 3 คน โดยเป็นการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
1.3 การประเมินความพึงพอใจของระบบ ประเมินโดยผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ซึ่งเป็นสมาชิกของ
ชมรมศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพยายังจานวน 25 คน โดยเป็นการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
2. ขั้นตอนการวิจัย
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพยายังนั้น ได้พัฒนาตามวงจร
การพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) (โอภาส, 2555) ดังนี้
2.1 การวิ เ คราะห์ ร ะบบ เป็ น การเก็ บ รวบรวมความต้ อ งการในการท างาน (User
Requirement) จากประธานและผู้บริหารชมรมศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพยายัง ถึงแนวคิดและนโยบายในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพยายังว่ามีแนวทางอย่างไร เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกองทุนผ้าป่า
และจาหน่ายชุดขาวเพื่อการปฏิบัติธรรม เพื่อทราบถึงขั้นตอนและรายละเอียดการดาเนินงาน เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ประชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อ ทราบถึ งลั ก ษณะของข้ อ มู ล เพื่ อ การประชาสัม พั น ธ์ ต่ า งๆ แนวทางและรูป แบบในการ
ประชาสัมพันธ์ จากนั้นจึงนาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ถึงรายละเอียดและความต้องการที่ชัดเจนของระบบ
2.2 การออกแบบระบบ แบ่งการออกแบบออกเป็น
1) การออกแบบภาพรวมการทางานของระบบโดยการใช้แผนภาพบริบท (Context Diagram)
แสดงดังภาพที่ 1 และแผนภาพกระแสข้อมูล (Dataflow Diagram) การทางานจะแบ่งออกเป็น 6 กระบวนการ
ทางาน ได้แก่ สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ จัดการข้อมูล จาหน่ายชุดขาวเพื่อการปฏิบัติธรรม จองกองทุนผ้าป่า
และพิมพ์รายงาน
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ภาพที่ 1 แสดงแผนภาพบริบท (Context Diagram)
2) ขั้ น ตอนการท างานของแต่ล ะกระบวนการ (Process) ออกแบบการท างานโดยใช้ผัง
กระบวนการทางาน (Process Flowchart)
3) ขั้นตอนการออกแบบส่วนการติดต่อกับผู้ใช้งาน (User Interface)
4) ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูล โดยใช้แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (ER-Diagram)
ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 แสดงแผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (ER-Diagram)
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5) การพัฒนาระบบ เป็นการนาสิ่งที่ได้ออกแบบระบบไว้มาพัฒนาเพื่อให้ได้ระบบที่สมบูรณ์
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน การพัฒนาระบบในครั้งนี้พัฒนาโดยใช้ภาษาพีเฮชพี (PHP) และซีเอสเอส
(CSS) และใช้มายเอสคิวแอล (MySQL) เป็นระบบการจัดการฐานข้ อมูล ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม Adobe
Dreamweaver เป็นโปรแกรมช่วยพัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้
6) การทดสอบระบบ ในระหว่างการทาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศูนย์
ปฏิบัติธรรมวัดพยายังนั้น ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบระบบควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบเพื่อเป็นการตรวจสอบความ
ถูกต้องของการทางาน นอกจากนี้ เมื่อระบบพัฒนาเรียบร้อยแล้ว ได้มีการทดสอบความถูกต้องการทางานของ
ระบบอีกครั้งโดยการแยกทดสอบทีละโมดูลจนถูกต้องทั้งหมด และทาการทดสอบรวมทั้งระบบอีกครั้งหนึ่ง
7) หลั ง จากผู้ วิ จั ย ได้ ท ดสอบระบบจนมี ค วามถู ก ต้ อ งและสมบู ร ณ์ แ ล้ ว นั้ น ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ห้
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประเมินประสิทธิภาพของระบบจานวน 3 คน เพื่อเป็นการยืนยันถึง
ประสิทธิภาพการทางานของระบบ
การทดสอบระบบในครั้งนี้ได้ใช้วิธีการทดสอบระบบแบบ Black Box (มนต์ชัย, 2548)
โดยผู้วิจัยเลือกมาเพียงบางประเด็น ได้แก่ การประเมินเพื่อทดสอบความถูกต้องในการทางานของระบบใน
ภาพรวม (Functional Testing) การประเมินเพื่อทดสอบความยากง่ายในการใช้งาน (Usability Testing) และ
การประเมินเพื่อทดสอบด้านสมรรถนะในการทางานของระบบ (Performance Testing) (วุฒิพงษ์และศิริวรรณ,
2558) โดยแบ่งระดับของการให้คะแนนออกเป็น 5 ระดับ ตามมาตรวัดลิเคิร์ท (Likert Scale) เมื่อผู้เชี่ยวชาญได้
ประเมินแล้ว ผู้วิจัยจะใช้กระบวนการทางสถิติในการประมวลและสรุปผล โดยการใช้ค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านแล้ว
แปลผลว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ตามเกณฑ์ 5 ระดับของเบสท์ (Best, 1997; วุฒิพงษ์และศิริวรรณ,
2558)
8) การประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรม
วัดพยายัง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามจะแบ่งระดับของการให้
คะแนนออกเป็น 5 ระดับ ตามมาตรวัดลิเคิร์ท (Likert Scale) แบบสอบถามจะวัดความพึงพอใจของผู้ใช้งานใน
มุมองด้านการใช้งานและความปลอดภัยของระบบ (กมลมาศและมัชฌกานต์ , 2558) ผู้วิจัยจะใช้กระบวนการ
ทางสถิติในการประมวลและสรุปผล โดยการใช้ค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านแล้วแปลผลว่ามี ความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ใด ตามเกณฑ์ 5 ระดับของเบสท์ (Best, 1997; วุฒิพงษ์และศิริวรรณ, 2558)
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถดาเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพยายัง แบ่งการทางานออกเป็น 2 ส่วน คือ
ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน โดยสามารถทางานได้ครอบคลุมขอบเขตที่ได้วางไว้ โดยมีหน้าหลักของระบบงาน
ดังแสดงในภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 แสดงหน้าหลักของระบบงาน
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพยายัง
ผู้วิจัยได้สรุปผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง 3 ท่าน โดยใช้
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การประเมินจะประเมินใน 3 ประเด็น ได้แก่ การ
ประเมินเพื่อทดสอบความถูกต้องในการทางานของระบบในภาพรวม (Functional Testing) การประเมินเพื่อ
ทดสอบความยากง่ายในการใช้งาน (Usability Testing) และการประเมินเพื่อทดสอบด้านสมรรถนะในการ
ทางานของระบบ (Performance Testing) สามารถสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพยายังโดยรวมได้ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ
ค่าเฉลี่ย
X
1. ด้านความถูกต้องในการทางานของระบบในภาพรวม 5.00
(Functional Testing)
2. ด้านความยากง่ายในการใช้งาน (Usability Testing)
4.67
3. ด้านสมรรถนะในการทางานของระบบ (Performance 4.67
Testing)
ค่าเฉลี่ยรวม
4.78
รายการประเมิน

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD)
0

ระดับ
ประสิทธิภาพ
สูงมาก

0.58
0.58

สูงมาก
สูงมาก

0.38

สูงมาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพยายัง
อยู่ในระดับสูงมาก โดยเฉพาะด้านความถูกต้องในการทางานของระบบในภาพรวม (Functional Testing) ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยสูงถึง 5.00
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3. ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพยายัง
ซึ่งได้จัดเก็บแบบสอบถามจากผู้บริหาร ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งานที่เป็นสมาชิกของชมรมศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพยายัง
จานวน 25 คนซึ่งผลของความพึงพอใจ แสดงได้ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรม
วัดพยายัง
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
X
มาตรฐาน (SD)
1. มีความเหมาะสมในการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้
4.48
0.71
2. มีความสะดวกและไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการใช้งาน
4.40
0.71
3. มีระบบช่วยลดเวลาในการตรวจสอบข้อมูล
4.48
0.65
4. ระบบสามารถช่ ว ยสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และ 4.46
0.66
สะดวก
5. มีการตรวจสอบสถานะผู้ใช้งาน
4.44
0.72
6. มีความปลอดภัยในการเข้าถึงฐานข้อมูลในแต่ละส่วนของ 4.44
0.65
ผู้ใช้งาน
7. ประสิ ท ธิ ภ าพและความรวดเร็ว ในการตอบสนองของ 4.80
0.51
ระบบ
ค่าเฉลี่ยรวม
4.52
0.66
รายการประเมิน

ระดับ
ประสิทธิภาพ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรม
วัดพยายัง อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยสูงถึง 4.80
สรุปผลและอภิปรายผล
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพยายัง
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพยายัง ผู้วิจัยได้ดาเนินการตาม
วงจรการพัฒนาระบบ ซึ่งได้ ศึกษาความต้องการของระบบจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของระบบ เพื่อนามาวิเคราะห์
และออกแบบระบบให้ตรงตามความต้องการ เนื่องจากเป้าหมายหลักของระบบนี้คือเพื่อ ต้องการเผยแพร่ธรรมะ
และข้อมูลในการปฏิบัติธรรมเป็นหลัก เว็บแอปพลิเคชั่นจึงเป็นรูปแบบที่เหมาะสมในครั้งนี้ และเลือกใช้ภาษาพี
เอชพี และระบบการจัดการฐานข้อมูล MySQL เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ซึ่งการพัฒนาระบบนี้ได้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของยุพาพร (2550) ที่ได้ศึกษาการใช้สื่อสมัยใหม่เผยแผ่ธรรมะของวัดธรรมกาย ที่เคยเข้าถึงได้จากทุกที่
และทุกเวลาที่ผู้สนใจในพุทธศาสนาต้องการ โดยเว็บแอปพลิเคชันเป็นทางเลือกที่เหมาะมากที่สุดในปัจจุบัน และ
ที่สาคัญระบบนี้จาเป็นต้องรองรับสื่อ (media) ที่หลากหลาย เพื่อสามารถดึงดูความสนใจของผู้เข้าชมได้เป็น
อย่างดีด้วย
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2. ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพยายัง
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพยายังในภาพรวมอยู่ใน
ระดับสูงมาก ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.78 โดยเมื่อพิจารณารายข้อแล้วพบว่า ด้านความถูกต้องในการทางานของ
ระบบในภาพรวม (Functional Testing) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงถึง 5.00 รองลงมาคือด้านความยากง่ายในการใช้งาน
(Usability Testing) และด้านสมรรถนะในการทางานของระบบ (Performance Testing) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
อยู่ที่ 4.67 นับว่ายังอยู่ในเกณฑ์สูงมากทั้งคู่ เนื่องจากระบบที่พัฒนาขึ้นเป็นระบบที่ไม่ซับซ้อน สามารถเข้าใจการ
ทางานได้ง่าย จึงช่วยให้ง่ายต่อการทางานของผู้ใช้งานนั่นเอง
3. ความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพยายัง
ความพึ ง พอใจในการใช้ ง านระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ธ รรมวั ด พยายั ง
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.52 ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า ประสิทธิภาพและ
ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด นั้นคือมีค่าเฉลี่ยสูงถึง 4.80 เนื่องจากระบบนี้ไม่มี
ความซับซ้อนในการทางาน ส่วนมากเน้นการให้ความรู้และข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆของทางวัด การจัดวาง
รูปภาพและวีดีโอมีการวางเป็นสัดส่วน และไม่ใช้ไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ จึงสามารถทางานได้อย่างรวดเร็ว
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยควรมีการเพิ่ม ส่วนงานการจองวันเข้าปฏิบัติธรรม เนื่องจากทางศูนย์ปฏิบัติธรรม
มีหลักสูตรที่หลากหลายและใช้เวลาในการปฏิบัติธรรมที่ไม่เท่ากัน อีกทั้งแต่ละหลักสูตรยังรับจานวนจากัด หาก
มีส่วนดังกล่าวก็สามารถช่วยให้ระบบมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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