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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการศึกษาในด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ล้านนาเชิงหัตถกรรมในพื้นที่ชุมชนวัดศรีสุพรรณ(วัวลาย) อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์น าเสนอภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในพ้ืนที่ชุมชนวัดศรี
สุพรรณ(วัวลาย) อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

2.1  การอนุรักษ์ภูมิปัญญา 
2.2  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการศึกษา 
2.3  การพัฒนาเว็บไซต์ 
2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1  การอนุรักษ์ภูมิปัญญา 

 ความหมายของภูมิปัญญา 
ภูมิปัญญา หรือ Wisdom หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ ที่น ามาไปสู่การปฏิบัติเพ่ือ

แก้ไขปัญหาของมนุษย์ หรือ ภูมิปัญญา คือ พ้ืนความรู้ของปวงชนในสังคมนั้น ๆ และปวงชนในสังคม
ยอมรับรู้ เชื่อถือ เข้าใจ ร่วมกัน เรียกว่า ภูมิปัญญา 

ภูมิปัญญาไทย หมายถึง องค์ความรู้ ความสามารถและทักษะของคนไทยอันเกิดจากการสั่งสม
ประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เลือกสรร ปรุงแต่ง พัฒนา และถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพ่ือใช้
แก้ปัญญาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัย           
ภูมิปัญญาไทยนี้มีลักษณะเป็นองค์รวม มีคุณค่าทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นในวิถีชีวิตไทย ซึ่งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอาจเป็นที่มาขององค์ความรู้ที่งอกงามขึ้นใหม่ที่จะช่วยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การจัดการ
และการปรับตัวในการด าเนินวิถีชีวิตของคนไทย ลักษณะองค์รวมของภูมิปัญญามีความเด่นชัดใน
หลายด้านเช่น ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม และหัตถกรรม ด้านการแพทย์แผนไทย ด้านการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ด้านศิลปกรรม ด้านภาษาและ
วรรณกรรม ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี และด้านโภชนาการ วัฒนธรรม พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา (ประภาศิริ  กลางพอน) 

 
 ลักษณะของภูมิปัญญา 

เอ่ียม ทองดี (2542: 5-6 อ้างใน ประภาศิริ  กลางพอน) ได้กล่าวว่าภูมิปัญญามีลักษณะเป็น
นามธรรมอย่างน้อยต้องประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้ คือ 

2.1.1  ความคิด เป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด ที่เรียกว่า Cognitive System ซึ่งประกอบด้วย
ระบบประสาท ระบบสมอง และต่อมต่าง ๆ ท าหน้าที่คิดให้แก่ร่างกายและนักมานุษยวิทยาเชื่อว่า
ท างานอยู่นอกเหนือจากการบงการของร่างกาย หมายถึง ทั้งส่วนที่เป็นจินตนาการและผลของ     
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การวิเคราะห์และสังเคราะห์จากสภาพแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและสังคมวัฒนธรรม ซึ่งความคิด
ดังกล่าวนี้จะเป็นแหล่งส าคัญหรือที่มาของความรู้อันเป็นองค์ประกอบของภูมิปัญญาในล าดับถัดไป 

2.1.2 ความรู้ มีการน ามาใช้ในลักษณะต่าง ๆ เช่น องค์ความรู้ ภูมิรู้ ปรากฏอยู่ในแนวคิด 
ทฤษฏีญาณวิทยาที่ว่าด้วยทฤษฏีแห่งความรู้ การสืบค้นก าเนิดแห่งความรู้ และธรรมชาติของความรู้ 
การหาค าตอบว่าตรงกับความเป็นจริงหรือไม่ หรือว่าความรู้เป็นเพียงการพิจารณาเทียบเคียง ซึ่งไม่
ตรงกับข้อเท็จจริงและยังสืบค้นความรู้เรื่องกาล (Time) อวกาศ (Space) เนื้อสาร (Substance) 
สัมพันธภาพ (Relation) และความเป็นเหตุเป็นผล (Causality) องค์ความรู้เป็นหมวด ๆ (Category) 
ความรู้ หรือองค์ความรู้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของภูมิปัญญาที่กล่าวข้างต้น 

2.1.3 ความเชื่อ เป็นพ้ืนฐานส าคัญยิ่งของสังคมมนุษย์ มนุษย์แต่ละกลุ่มมีความเชื่อแตกต่างกัน
ไป ซึ่งความเชื่อก็คือความศรัทธาหรือยึดมั่นถือมั่น ซึ่งเป็นแกนส าคัญในการด าเนินชีวิตและความ
มั่นคงของสังคม ความเชื่อมีอยู่หลายระดับทั้งในการด าเนินชีวิตประจ าวันอันเป็นความเชื่อโดยทั่วไป 
และความเชื่อที่เกี่ยวกับวิญญาณ โลกนี้ โลกหน้า ความดี ความชั่ว นรก สวรรค์ บาปบุญคุณโทษ ซึ่ง
เป็นองค์ประกอบส าคัญยิ่งในภูมิปัญญา 

2.1.4 ค่านิยม คือ สิ่งที่คนสนใจ ความปรารถนาอยากจะมี อยากจะเป็นที่ยกย่อง สรรเสริญ 
หรือเป็นสิ่งที่บังคับต้องท า ต้องปฏิบัติ มีความรักและมีความสุขเมื่อได้เห็นหรือได้สิ่งเหล่านั้นมา 
ค่านิยมจึงเป็นพ้ืนฐานของการจัดรูปแบบพฤติกรรมที่ปรากฏอยู่ภายใน และแสดงออกเป็นพฤติกรรม
ในลักษณะต่าง ๆ ทางกาย วาจา และความคิด โดยสรุปค่านิยมเป็นพ้ืนฐานส าคัญทางภูมิปัญญา เป็น
บ่อเกิดพฤติกรรมของบุคคลแต่ละสังคม 

2.1.5 ความเห็น คือ ภาวะที่เกิดขึ้นหลังจากบุคคลหรือชุมชน ได้พิจารณาและใคร่ครวญโดย
รอบคอบแล้วจึงลงมติตัดสินใจ ว่าควรจะแสดงออกในลักษณะอย่างไร เช่น เห็นด้วย ท าตาม ยอมรับ 
ปฏิเสธ ร่วมมือ กระท าหรือด าเนินการ ด้วยเห็นว่าดี ชั่ว เหมาะสม ไม่เหมาะสม เป็นบาป เป็นบุญ 
เป็นต้น ซึ่งความเห็นในลักษณะดังกล่าวนี้เป็นภูมิปัญญาประการหนึ่งที่มีผลส าคัญยิ่งต่อพฤติกรรมที่
แสดงออกมาทั้งกาย วาจา และจิตใจ 

2.1.6 ความสามารถ หมายถึง ศักยภาพและประสิทธิภาพที่มีอยู่ภายในบุคคล เช่น ชุมชนใน
การที่จะจัดการเรื่องใดเรื่องหนึ่งในลักษณะเดียวกับสิ่งที่ เรียกว่า “พรสวรรค์” ซึ่งเป็นผลมาจาก
ลักษณะทางกายและจิตใจร่วมกัน โดยแต่ละคนหรือชุมชนย่อมจะต้องมีแตกต่างกัน เช่น การที่บางคน
สามารถปาฐกถาได้ดี ล าดับเนื้อหาและการแสดงทุกอย่างเป็นที่ชื่นชม ซึ่งถือว่าเป็นผลมาจาก
ความสามารถที่มีอยู่ในบุคคลนั้น ๆ ฉะนั้นความสามารถจึงเป็นภูมิปัญญาอีกประการหนึ่ง 

2.1.7 ความฉลาดไหวพริบ หมายถึง ทักษะที่ปรากฏอยู่ภายในจิตใจ หรือจิตวิญญาณ เป็นสิ่งที่
สามารถน ามาใช้แก้ไขป้องกันควบคุมเหตุการณ์ต่างๆ ไม่ให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นหรือให้เป็นไป ตามที่
ตนเองหรือชุมชนต้องการ 

ดังนั้น องค์ประกอบของภูมิปัญญาจึงมีส่วนส าคัญที่จะท าให้ภูมิปัญญาที่มีอยู่เกิดคุณค่าแก่
ความภาคภูมิใจซึ่งได้แก่ ความคิดที่เกิดจากการจินตนาการจากสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ในสังคม ความรู้
อาจเกิดจากภูมิความรู้ที่ได้จากการทดสอบทดลองหลายครั้งจนได้ความรู้ที่แท้จริง ความเชื่อถืออันเป็น
พ้ืนฐานในการด ารงชีวิตที่มีบาปบุญคุณโทษ และจิตวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้องค่านิยมที่คนในสังคมให้
การยกย่องเชิดชูว่าเป็นสิ่งดีงาม ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้มีการสืบทอดแก่ลูกหลาน ความเห็นที่เกิด
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จากพิจารณารอบคอบจากชุมชนจนเกิดการยอมรับด้วยความจริงใจ ความสามารถอันเกิดจาก
พรสวรรค์หรือจากการฝึกฝนจนสามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้ ความฉลาดไหวพริบการแก้ไข เช่นกัน 
ย่อมเกิดข้ึนจากจินตนาการ ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ และค่านิยม การสั่งสมประสบการณ์ดังที่
ได้กล่าวมาแล้ว จนสามารถสร้างองค์ความรู้และสังเคราะห์ใหม่ให้มีความก้าวหน้าและน ามาใช้งานได้
ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ภูมิปัญญาเหล่านี้สะท้อนออกมาเป็น 3 ลักษณะที่สัมพันธ์ใกล้ชิดกัน คือ 
1. ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกันคือ ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับโลก สิ่งแวดล้อม สัตว์ พืช 

ธรรมชาติ 
2. ความสัมพันธ์กับคนอ่ืน ๆ ที่ร่วมกันในสังคมหรือในชุมชน 
3. ความสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ สิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้ 
 
ความส าคัญของภูมิปัญญา 
นิธิ เอ่ียวศรีวงศ์ (2536: 3 อ้างใน ประภาศิริ  กลางพอน) ได้แบ่งความส าคัญของภูมิปัญญา

ท้องถิ่นไว้ 4 ประการ คือ 
1. ความรู้และระบบความรู้ ภูมิปัญญาไม่ใช่สิ่งที่เกิดแวบขึ้นมาในหัว แต่เป็นระบบความรู้ที่

ชาวบ้าน มองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ เป็นระบบความรู้ที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ ฉะนั้นใน
การศึกษาเข้าไปดูว่าชาวบ้าน “รู้อะไร” อย่างเดียวไม่พอต้องศึกษาด้วยว่าเขาเห็นความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่าง ๆ เหล่านั้นอย่างไร 

2. การสั่งสมและการกระจายความรู้ ภูมิปัญญาเกิดจากการสั่งสม และกระจายความรู้ ความรู้
นั้น ไม่ได้ลอยอยู่ เฉย ๆ แต่ถูกน ามาบริการคนอ่ืน เช่น หมอพ้ืนบ้าน ชุมชน สั่งสมความรู้ทาง
การแพทย์ไว้ในตัวคน ๆ หนึ่ง โดยมีกระบวนการที่ท าให้เขาสั่งสมความรู้ เราควรศึกษาด้วยว่า
กระบวนการนี้เป็นอย่างไร หมอคนหนึ่งสามารถสร้างหมอคนอ่ืนต่อมาได้อย่างไร 

3. การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านไม่ได้มีสถาบันถ่ายทอดความรู้แต่มีกระบวนการ
ถ่ายทอดที่ ซับซ้อน ถ้าเราต้องการเข้าใจภูมิปัญญาท้องถิ่น เราต้องเข้าใจกระบวนการถ่ายทอดความรู้
จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งด้วย 

4. การสร้างสรรค์และปรับปรุง ระบบความรู้ของชาวบ้านไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่แต่ถูก
ปรับเปลี่ยน ตลอดมา โดยอาศัยประสบการณ์ของชาวบ้านเอง เรายังขาดการศึกษาว่าชาวบ้าน
ปรับเปลี่ยนความรู้ และระบบความรู้เพื่อเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างไร 

 
 ความหมายของการอนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญา 
การอนุรักษ์  คือ การบ ารุงรักษาสิ่งที่ดีงามไว้เช่น ประเพณีต่างๆ หัตถกรรม และคุณค่าหรือการ

ปฏิบัติตนเพื่อความสัมพันธ์อันดีกับคนและสิ่งแวดล้อม  
การฟ้ืนฟู คือ การรื้อฟ้ืนสิ่งที่ดีงามที่หายไป เลิกไป หรือก าลังจะเลิก ให้กลับมาเป็นประโยชน์ 

เช่น การรื้อฟ้ืนดนตรีไทย 
การประยุกต์  คือ  การปรับหรือการผสมผสานความรู้เก่ากับความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน ให้เหมาะสม

กับสมัยใหม่ เช่น การใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาล ประสานกับการรักษาสมัยใหม่ การท าพิธีบวช
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ต้นไม้ เพ่ือให้เกิดส านึกการอนุรักษ์ธรรมชาติ รักษาป่ามากยิ่งขึ้น การประยุกต์ประเพณีการท าบุญ
ข้าวเปลือกท่ีวัด มาเป็นการสร้างธนาคารข้าว เพ่ือช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน 

การสร้างใหม่  คือ การค้นคิดใหม่ที่สัมพันธ์กับความรู้ดั้งเดิม เช่น การประดิษฐ์โปงลาง การคิด
โครงการพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยอาศัยคุณค่าความเอ้ืออาทรที่ชาวบ้านเคยมีต่อกันมา
หารูปแบบใหม่ เช่น การสร้างธนาคารข้าว ธนาคารโคกระบือ การรวมกลุ่มแม่บ้าน   เยาวชน เพ่ือท า
กิจกรรมกันอย่างมีระบบมากยิ่งขึ้น (ไพฑูรย์   ทองสม, 2556) 

 
แนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา 
การค้นคว้าวิจัย  ควรศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาของไทยในด้านต่าง ๆ  ของท้องถิ่น  

จังหวัด  ภูมิภาค และของประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิปัญญาที่เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นมุ่งศึกษา
ให้รู้ความเป็นมาในอดีต  และสภาพการณ์ในปัจจุบัน 

การปลุกจิตส านึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่า  แก่นสาระและความส าคัญของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นต่างๆ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ  สร้างจิตส านึกของ
ความเป็นคนในท้องถิ่นที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  รวมทั้ง
สนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนขึ้น  เพ่ือแสดงสภาพวิถีชีวิตและความเป็นมาของ
ชุมชนอันจะสร้างความรู้และความภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นด้วย 

การฟ้ืนฟู  โดยการเลือกสรรภูมิปัญญาที่ก าลังจะสูญหาย  หรือที่สูญหายไปแล้วมาท าให้มีคุณค่า
และมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตในท้องถิ่น  โดยเฉพาะพ้ืนฐานทางจริยธรรม คุณธรรม และ
ค่านิยม 

การพัฒนา  ควรริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเกิด
ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นพ้ืนฐานในการรวมกลุ่มการพัฒนาอาชีพ  
ควรน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยเพ่ือต่อยอดเพ่ือใช้ในการผลิต  การตลาด  และ
การบริหาร  ตลอดจนการป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

การถ่ายทอด  โดยการน าภูมิปัญญาที่ผ่านการเลือกสรรกลั่นกรองด้วยเหตุและผลอย่างรอบคอบ
และรอบด้านแล้วไปถ่ายทอดให้แก่คนในสังคมได้รับรู้   เกิดความเข้าใจ  ตระหนักในคุณค่า  
คุณประโยชน์และปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม  โดยผ่านสถาบันครอบครัว  สถาบันการศึกษา  และการ
จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ 

ส่งเสริมกิจกรรม  โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการสืบสานและพัฒนาภูมิ
ปัญญาของชุมชนต่างๆ   เพ่ือจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชาวบ้าน    ผู้ด าเนินงานและปราชญ์ท้องถิ่น  ให้มี
โอกาสแสดงศักยภาพด้านภูมิปัญญาและพัฒนาความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่  จัดให้มีการยกย่อง
และประกาศเกียรติคุณในลักษณะต่างๆ  รวมทั้งส่งเสริมให้มีโอกาสได้รับการยกย่องและประกาศ
เกียรติคณุในระดับที่สูงขึ้นไป 

การเผยแพร่แลกเปลี่ยน  โดยการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมให้เกิดการเผยแพร่แลกเปลี่ยน
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง  โดยให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ  ด้วยสื่อและ
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วิธีการต่างๆ  ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่ มชน  และท้องถิ่นต่างๆ  
อย่างกว้างขวาง  รวมทั้งประเทศอ่ืนๆ  ทั่วโลก (ไพฑูรย์   ทองสม, 2556) 

 
กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การท าให้ดูเป็นตัวอย่าง ถือว่าเป็นวิธีการถ่ายทอดของผู้อาวุโส หรือ ผู้เฒ่าผู้แก่โดยเป็นตัวอย่าง

ของคนในครอบครัว ญาติพ่ีน้อง ชุมชนเดียวกัน 
การคิดร่วมกัน เป็นการกระตุ้นให้สมาชิกในชุมชนได้แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นต่อประเด็น

ต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมชาติ มีการแลกเปลี่ยนและเสนอความเห็นอย่างมีเหตุผลเปิดโอกาสถ่ายทอด  
ภูมิปัญญาซึ่งกันและกัน 

การสร้างสรรค์กิจกรรมหรือการท างานร่วมกัน โดยการขยายเครือข่ายระดับบุคคลระดับกลุ่มให้
มากเพราะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาหลากหลายและน ามาพัฒนากิจกรรมที่กระท าอยู่ 

เวทีชาวบ้าน เป็นกิจกรรมส าคัญอีกอย่างหนึ่ง ส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ ประสบการณ์ของชาวบ้านร่วมกัน อันจะส่งผลให้สมาชิกของชุมชนมีความรู้ความสามารถ
สูงขึ้น (ไพฑูรย์   ทองสม, 2556) 
 
2.2  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการศึกษา 

เทคโนโลยี (Technology) คือ การประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่
เกี่ยวกับการผลิต การสร้างวิธีการด าเนิน และรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่ได้มีในตามธรรมชาติโลกแห่ง
เทคโนโลยียุคนี้ ท าให้มนุษย์ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกจากเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันไม่ถ้วน (ความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2559) 

สารสนเทศ (Information) คือ ผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลดิบ (Raw data) ด้วยการ
รวบรวมข้อมูลดิบจากแหล่งต่างๆ และน ามาผ่านกระบวนการประมวลผล ไม่ว่าจะเป็นการจัดข้อมูล 
การเรียงล าดับข้อมูล การค านวณและสรุปผล จากนั้นก็น ามาเสนอในรูปแบบของรายงานที่เหมาะสม
ต่อการใช้งานที่ก่อเกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตมนุษย์ ในชีวิตประจ าวัน ข่าวสาร ความรู้         
ด้านวิชาการ และธุรกิจ 

เมื่อน าเอาค าว่า เทคโนโลยี และ สารสนเทศ รวมเข้าไว้ด้วยกันแล้ว จึงสรุปความหมายโดยรวม
ได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology) คือการประยุกต์เอาความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์มาจัดการสารสนเทศที่ต้องการ โดยอาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่นเทคโนโลยี
ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีด้านเครือข่ายโทรคมนาคมและการสื่อสาร ตลอดจนอาศัยความรู้ใน
กระบวนการด าเนินงานสารสนเทศในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การแสวงหา การวิเคราะห์การจัดเก็บ 
รวมถึงการจัดการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนสารสนเทศด้วย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพความถูกต้ อง    
ความแม่นย า และความรวดเร็วทันต่อการน ามาใช้ประโยชน์ได้นั่นเอง 

การแสวงหา การวิเคราะห์และการจัดเก็บข้อมูล จ าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีทางด้าน
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและแม่นย า ในท านองเดียวกันเทคโนโลยีทางด้าน
เครือข่ายการสื่อสารและโทรคมนาคมสามารถช่วยให้การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนสารสนเทศท าได้
ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 
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1. การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลเข้าสู่ระบบ อาจเห็นพนักงานการไฟฟ้าไปที่
บ้านพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เพ่ือบันทึกข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ในการสอบแข่งขันที่มีผู้สอบ
จ านวนมาก ก็มีการใช้ดินสอระบายตามช่องที่เลือกตอบ เพ่ือให้เครื่องอ่านเก็บรวบรวมข้อมูลได้ เมื่อ
ไปซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าก็มีการใช้รหัสแท่ง (Bar code) พนักงานจะน าสินค้าผ่านการตรวจของ
เครื่องเพ่ืออ่านข้อมูลการซื้อสินค้าที่บรรจุในรหัสแท่ง เมื่อไปที่ห้องสมุดก็พบว่าหนังสือมีรหัสแท่ง
เช่นเดียวกัน การใช้รหัสแท่งเพ่ือให้ง่ายต่อการเก็บรวบรวม 

2. การประมวลผล ข้อมูลที่เก็บมาได้มักจะเก็บหนังสือต่างๆ เช่น แผ่นบันทึก แผ่นซีดี หรือเทป 
เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะถูกน ามาประมวลผลตามต้องการ เช่น แยกแยะข้อมูลเป็นกลุ่มเรียงล าดับ
ข้อมูล ค านวณ หรือจัดการคัดแยกข้อมูลที่จัดเก็บเหล่านั้น 

3. การแสดงผลลัพธ์ อุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีในการแสดงผลลัพธ์มีมาก สามารถแสดงเป็น
ตัวหนังสือ เป็นรูปภาพตลอดจนพิมพ์ออกมาที่กระดาษ การแสดงผลลัพธ์มีทั้งที่แสดงเป็นภาพ     
เป็นเสียง เป็นวีดีทัศน์ 

4. การท าส าเนา เมื่อมีข้อมูลที่จัดเก็บในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ การท าส าเนาจะท าได้ง่ายและ
ท าได้เป็นจ านวนมาก 

5. การสื่อสารโทรคมนาคม เป็นวิธีการที่จะส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งหรือกระจาย
ออกไปยังปลายทางครั้งละมากๆ ปัจจุบันมีอุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคมหลายประเภท ตั้งแต่
ตัวเลขโทรศัพท์ เส้นใยน าแสง เคเบิลใต้น้ า คลื่นวิทยุไมโครเวฟและดาวเทียม เป็นต้น 

 
ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยพ้ืนฐานของเทคโนโลยีย่อมมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้แต่

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับวิถีความเป็นอยู่ของสังคมสมัยใหม่อยู่มาก 
1.  เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ในการ

ประกอบการทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม จ าเป็นต้องหาวิธีในการเพ่ิมผลผลิต ลด
ต้นทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารเข้ามาช่วยท าให้เกิดระบบ
อัตโนมัติ เราสามารถฝาก ถอน เงินสดผ่านเครื่องมือเหล่านี้ช่วยในการท างานเข่น ใช้ในระบบจัดเก็บ
เงินสด จองตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น 

2.  เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนรูปแบบการบริการเป็นแบบกระจาย เมื่อมีการพัฒนาระบบ
ข้อมูล และการใช้ข้อมูลได้ดี การบริการต่างๆเน้นรูปแบบการบริการแบบกระจาย ผู้ใช้ สามารถสั่งซื้อ
สินค้าจากที่บ้าน สามารถสอบถามข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ นิสิตนักศึกษาบางมหาวิทยาลัยสามารถใช้
คอมพิวเตอร์สอบถามผลสอบจากท่ีบ้านได้ 

3.  เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่จ าเป็นส ารับการด าเนินการในหน่วยงานต่างๆ ปัจจุบัน       
ทุกหน่วยงานต่างพัฒนาระบบรวบรวมจัดเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ในองค์การ ประเทศไทยมีทะเบียนราษฎร์ 
ที่จัดท าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเวชระเบียนในโรงพยาบาล ระบบการจัดเก็บข้อมูลภาษี        
ในองค์การทุกระดับเห็นความส าคัญที่จะน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
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4.  เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับ พัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้
ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ดังจะเห็นได้จากการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้
ตารางค านวณ และใช้อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมแบบต่างๆ เป็นต้น  

 
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา หมายถึง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานด้าน

การศึกษา อันได้แก่ สื่ออิเล็กทรอนิคส์ประเภทต่างๆ อาทิ คอมพิวเตอร์ วีดิทัศน์ โทรทัศน์ วิทยุ
ดาวเทียมสื่อสาร ที่ใช้เพ่ือการศึกษาค้นคว้าข้อมูล ข่าวสาร การจัดเก็บข้อมูล และประมวลผล
ฐานข้อมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศช่วยการเรียนการสอน การวางแผนและการบริหารการศึกษา  
การวางแผนหลักสูตร การแนะแนวและบริการ การทดสอบวัดผล การพัฒนาบุคลากร (กองวิจัย
ทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 อ้างใน ชาญ กลิ่นซ้อน, 2550: 13) 

เทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ามามีบทบาทต่อการศึกษา โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์
และการสื่อสารโทรคมนาคมมีบทบาทท่ีส าคัญต่อการพัฒนาการศึกษา ดังนี้ 

1. เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนช่วยเรื่องการเรียนรู้ ปัจจุบันมีเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการ
เรียนรู้ หลายด้าน มีระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ระบบสนับสนุนการรับรู้ข่าวสาร เช่น การ
ค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อการเรียนรู้ใน World Wide Web เป็นต้น 

2. เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการจัดการศึกษาสมัยใหม่
จ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารเพ่ือการวางแผน การด าเนินการ การติดตามและประเมินผลซึ่งอาศัย
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมเข้ามามีบทบาทที่ส าคัญ 

3. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการสื่อสารระหว่างบุคคล ในเกือบทุกวงการทั้งทางด้านการศึกษา
จ าเป็นต้องอาศัยสื่อสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล เช่น การสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน โดยใช้
องค์ประกอบที่ส าคัญช่วยสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน เช่น การใช้โทรศัพท์โทรสาร 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เทเลคอมเฟอเรนซ์ เป็นต้น 
 
2.3 การพัฒนาเว็บไซต์ 

การสร้างเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องอยู่มากมายซึ่งจะต้องหาข้อมูลวิเคราะห์ 
และตัดสินใจก่อนลงมือท า เช่น วัตถุประสงค์คืออะไร, ใครเป็นกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย, ทีมงานมีใครบ้าง
และแต่ละคนเชี่ยวชาญเรื่องใด, เนื้อหาหรือข้อมูลจะมาจากที่ไหน, เทคโนโลยีอะไรบ้างที่จะน ามาใช้, 
รูปแบบเว็บเพจเป็นอย่างไรและการประชาสัมพันธ์จะท าในรูปแบบใดบ้าง ซึ่งที่กล่าวมาเป็นสิ่งที่เราจะ
พิจารณากัน ซึ่งมขีั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์ ดังนี้ (วิทูลย์ งามข า) 

ก าหนดเป้าหมายและวางแผน 
ในการพัฒนาเว็บไซต์ควรก าหนดเป้าหมายและวางแผนไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้การท างานในขั้น

ต่อๆไปมีแนวทางที่ชัดเจน เรื่องหลักๆ ที่ควรท าในขั้นตอนนี้ประกอบด้วย 
1. ก าหนดวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ เพ่ือให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าเว็บไซต์นี้ต้องการน าเสนอหรือ

ต้องการให้เกิดผลอะไร เช่น เป็นเว็บไซต์ส าหรับให้ข้อมูลหรือขายสินค้า ซึ่งวัตถุประสงค์นี้จะเป็น
ตัวก าหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ที่จะตามมา เช่น โครงสร้างของเว็บไซต์ รวมทั้งลักษณะหน้าตาและสีสัน
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ของเว็บเพจ ในกรณีที่เป็นเว็บไซต์ของบริษัทหรือองค์กร วัตถุประสงค์นี้จะต้องวางให้สอดคล้องกับ
ภารกิจขององค์กรด้วย 

2. ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือจะได้รู้ว่าผู้ชมหลักคือใคร และออกแบบเว็บไซต์ให้ตอบสนอง
ความต้องการหรือโดนใจผู้ชมกลุ่มนั้นให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเนื้อหา โทนสี กราฟิก 
เทคโนโลยีที่น ามาสนับสนุน และอ่ืนๆ 

3. เตรียมแหล่งข้อมูล เนื้อหาหรือข้อมูลคือสาระส าคัญที่แท้จริงของเว็บไซต์ ต้องรู้ว่าข้อมูลที่
จ าเป็นต้องใช้จะมาจากแหล่งใดได้บ้าง เช่น ถ้าเป็นเว็บของบริษัทใครที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูล หรือถ้าเป็น
เว็บข่าวสาร ข่าวนั้นจะมาจากแหล่งใด มีลิขสิทธิ์หรือไม่ 

4. เตรียมทักษะหรือบุคลากร การสร้างเว็บต้องอาศัยทักษะหลายๆ ด้าน เช่น ในการเตรียม
เนื้อหา ออกแบบกราฟิก เขียนโปรแกรม และ การดูแลเว็บเซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น ซึ่งถ้าเป็นเว็บไซต์ขนาด
ใหญ่อาจจะต้องใช้บุคลากรเป็นจ านวนมาก แต่ส าหรับเว็บไซต์เล็กๆ ที่ต้องดูแลเพียงคนเดียวจะต้อง
ศึกษาหาความรู้ในเรื่องนั้นๆ เพ่ือเตรียมพร้อมเอาไว้ 

5. เตรียมทรัพยากรต่างๆ ที่จ าเป็น เช่นโปรแกรมส าหรับสร้างเว็บไซต์ โปรแกรมส าหรับสร้าง
กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และมัลติมีเดีย โปรแกรมยูทิลิตี้ โปรแกรมสร้างฐานข้อมูลและอ่ืนๆ ที่ต้องใช้ 
การจดทะเบียนโดเมนเนม ตลอดจนการเตรียมหาผู้ให้บริการรับฝากเว็บไซต์และเลือกแผนบริการที่
เหมาะสม 

 
ออกแบบเว็บเพจและเตรียมข้อมูล 
เป็นขั้นตอนของการออกแบบเค้าโครงหน้าตา และลักษณะทางด้านกราฟิกของหน้าเว็บเพจ

เพ่ือให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ความรับรู้ต่อเว็บเพจตามที่คุณต้องการ ดังนั้ นผู้ที่ท าหน้าที่นี้จึงควรมี
ความสามารถทางด้านศิลปะ โปรแกรมที่เหมาะจะใช้ในการออกแบบคือ Adobe Photoshop หรือ 
Adobe Fireworks ส าหรับผลลัพธ์ที่ได้จะประกอบด้วยไฟล์กราฟิกต่างๆ ที่ใช้บนเว็บเพจ เช่น โลโก้
ภาพ พ้ืนหลัง ปุม่เมนูไอคอนที่เป็นหัวคอลัมน์ และแบบเนอร์โฆษณา 

การออกแบบเว็บเพจยังรวมไปถึงการก าหนดสีสันและรูปแบบของส่วนประกอบต่างๆ ที่ไม่ใช่
ภาพกราฟิก เช่น ฟอนต์ ขนาดและ สีข้อความ สีพื้นบริเวณท่ีว่าง สีและลวดลายของเส้นกรอบ 

นอกจากนั้นองค์ประกอบเสริมอ่ืนๆ ของเว็บเพจก็ต้องถูกเตรียมไว้ด้วย เช่น ภาพเคลื่อนไหว 
Flash และ โปรแกรม JavaScript ที่ใช้โต้ตอบกบัผู้ชมหรือเล่นเอฟเฟ็คต์ต่างๆ 

ในส่วนของเนื้อหาขั้นตอนนี้จะเป็นการน าเอาเนื้อหาที่เลือกไว้มาปรับแก้และตรวจทานความ
ถูกต้อง เพ่ือให้พร้อมส าหรับจะน าไปใส่เว็บเพจแต่ละหน้าในขัน้ตอนถัดไป 

 
ลงมือสร้างและทดสอบ  
เป็นขัน้ตอนสร้างเว็บเพจขึ้นมาจริงโดยอาศัยเค้าโครงและองค์ประกอบกราฟิกตามที่ออกแบบไว้

เนื้อหาต่างๆ จะถูกน ามาใส่และจัดรูปแบบลิงค์ ระบบน าทางถูกสร้างและองค์ประกอบเสริมต่างๆ ถูก
วางเข้าทีอ่ย่างไรก็ตามเม่ือลงมือสร้างเว็บเพจจริง อาจพบว่าสิ่งที่ออกแบบไว้แล้วบางอย่างไม่เหมาะสม 
หรือควรได้รับการปรับแต่งก็สามารถท าได้ โปรแกรมที่ใช้ในขั้นตอนนี้ก็คือโปรแกรมส าหรับสร้าง
เว็บไซต ์เช่น Adobe Dreamweaver 
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เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาควรไดร้บัการทดสอบก่อนที่จะออกเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความถูกต้อง
ของเนื้อหา การท างานของลิงค์และระบบน าทาง ตรวจหาความผิดพลาดของโปรแกรมสคริปต์ และ
ฐานข้อมูล นอกจากนี้ก็ควรทดสอบโดยใช้สภาพแวดล้อมที่เหมือนกับของกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย เช่น 
เวอร์ชั่นของบราวเซอร์ ความละเอียดของจอภาพและความเร็วที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เพ่ือดูว่า
ผู้ชมเป้าหมายสามารถชมเว็บไซตไ์ด้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
 

เผยแพร่และส่งเสริมให้เป็นที่รู้จัก 
โดยทั่วไปการน าเว็บไซต์ขึ้นเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต จะท าด้วยการอัพโหลดไฟล์ทั้งหมด คือ

HTML และไฟล์อื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งขึน้ไปเก็บบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่มีคนเปิดบริการไว้ การอัพโหลดเว็บไซต์
หรือบางครั้งเรียกว่าการ“พับบลิช” (publish) อาจท าด้วยโปรแกรมสร้างเว็บไซต์เอง ซึ่งมีคุณสมบัตินี้
อยู่ในตัวหรืออาจใช้โปรแกรมยูทิลิตี้ประเภท FTP เช่น FileZilla, CuteFTP หรือใช้เครื่องมืออ่ืนบน
เว็บเซิร์ฟเวอร์ก็ได้ 

หลังจากนั้นเว็บไซต์ควรได้รับการทดสอบอีกครั้ง เพ่ือตรวจหาปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถ
ทดสอบบนคอมพิวเตอร์ของคุณเอง เช่น การลิงค์ของเว็บเพจกับเว็บไซต์อ่ืน และการท า งานของ
โปรแกรมสคริปต์กับฐานข้อมูล ซึ่ งท าไม่ได้บนเครื่องของคุณ หรือบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ อาจมี
สภาพแวดล้อมที่ต่างจากเครื่องของคุณ 

เว็บไซต์ที่จะประสบความส าเร็จ นอกจากต้องมีเนื้อหาที่ดี มีการวางโครงสร้างและการออกแบบ
ที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องได้รับการโฆษณาและส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย หรือในวง
กว้างออกไปอีกด้วย การส่งเสริมนี้มีกลยุทธ์ที่ท าได้หลายวิธีซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณ จ านวน
มากเสมอไป โดยสามารถท าได้ต้ังแต่แบบง่ายๆ คือการแลกเปลี่ยนลิงค์และแบนเนอร์ประกาศบนเว็บ
บอร์ดสาธารณะการส่งอีเมล์แนะน าตัว การเพ่ิมข้อมูลในเสิร์ชเอนจิ้นหรือเว็บไดเร็คทอรีเรื่อยไปจนถึง
แบบที่ใช้งบประมาณมากขึน้ เช่น การจัดงานเปิดตัว การลงโฆษณาบนเว็บไซต์อ่ืนบนสิ่งพิมพ์หรือตาม
วิทย ุและโทรทัศน ์เป็นต้น 
 
2.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

พิชิต พวงภาคีศิริ, นารีวรรณ พวงภาคีศิริ และ สุรพล ชุ่มกลิ่น (2554: 277) ท าการวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิปัญญาชาวบ้านต าบลนานกกก อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและเผยแพร่สารสนเทศภูมิปัญญาชาวบ้านขององค์การบริหารส่วนต าบล       
นานกกก เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดเก็บและส่งเสริมสารสนเทศผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งน าเสนอข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ซึ่งผู้พัฒนาได้เห็นถึงความส าคัญ
ของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะท าให้กว้างขวางมากขึ้นและ
ยังเป็นเว็บไซต์ศูนย์กลางข้อมูลและองค์ความรู้ภูมิปัญญาของชุมชน จากนั้นสร้างระบบสารสนเทศตาม
ความต้องการของชุมชน และจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การใช้ระบบสารสนเทศแก่ชุมชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง ในการค้นหาองค์ความรู้ ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
50 คน ใช้เครื่องมือเป็นแบบประเมินความพึงพอใจโดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการประเมินระบบสารสนเทศพบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.03 ค่าเบี่ยงเบน
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มาตรฐานเท่ากับ 0.65 อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก ซึ่งพบว่าความพึงพอใจสูงสุด คือ ด้านความปลอดภัย 
และผลการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.48 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 
 

ประไพศรี รูปดี และ วิเชียร วรพุทธพร (2555) ท าการวิจัยเรื่อง แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นงานหัตถกรรมการทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ของกลุ่มสตรีบ้านม่วง หมู่ 2 ต าบลพรสวรรค์ 
อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภูมิปัญญาการผลิตผ้าฝ้ายย้อมสี
ธรรมชาติและแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มสตรีบ้านม่วง หมู่ 2 ต าบลพรสวรรค์ 
อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน 
และกลุ่มเจ้าหน้าที่ อบต. รวมทั้งรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่มย่อย ของกลุ่มผู้ปฏิบัติและกลุ่ม
เจ้าหน้าที่ อบต. ผลการศึกษาพบว่าปัจจุบันการรวมกลุ่มของสมาชิกทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ยังไม่มี
ความเข้มแข็ง และในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นจะเน้นในเรื่องการจัดการองค์ความรู้ การ
สร้างความรู้ การจัดเก็บความรู้ การเผยแพร่ความรู้ และการใช้ความรู้ ส่วนแนวทางการอนุรักษ์และ
การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น เน้นการส่งเสริมกิจกรรม โดย อบต.และส่วนราชการอ าเภอให้การ
สนับสนุนงบประมาณ และดา้นการตลาด 

 
สาโรช รุ่งเรือง (2557) ท าการวิจัยเรื่อง แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการหล่อพระของชุมชน

บ้านช่างหล่อ กรณีศึกษาบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร การวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัย
แบบผสม (Mixed MethodResearch) ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษา
ระดับปัจจัยสนับสนุนและระดับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการหล่อพระ 2) เพ่ือเปรียบเทียบการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาการหล่อพระ จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 3) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาการหล่อพระ 4) เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการหล่อพระของชุมชนบ้านช่างหล่อ
จ านวน 261 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ 
(frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าที (t-
test) การใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างในเชิง
สถิติท าการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 
หาความสัมพันธ์โดยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์โพรดักส์ (Peason’s product moment 
Correlation Coeffcient) และการถดถอยพหุคูณแบบล าดับขั้น (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการหล่อพระอยู่ในระดับ
ปานกลาง 2) ระดับการศึกษา รายได้ จ านวนปีที่เข้าพักอาศัยแตกต่างกัน มีผลต่อการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาการหล่อพระแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 3) ปัจจัยสนับสนุนที่ส่งผลการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาการหล่อพระของชุมชนบ้านช่างหล่อ คือ ด้านคุณค่าและด้านความเชื่อ ซึ่งสามารถท านาย
ระดับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการหล่อพระได้ ร้อยละ 30.2 และ 39.7 ตามล าดับ สามารถเขียนเป็น
สมการถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ Y=0.461+0.444X5+0.424X3 และในรูปคะแนนมาตรฐาน 
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Z=0.416Z5+0.336 Z3 4) แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการหล่อพระของชุมชนบ้านช่างหล่อ 4.1) 
ควรมีการศึกษา รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาการหล่อพระอย่างจริงจัง 4.2) ควรมีการปลูกจิตส า นึกให้
คนชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าแก่นสาระและความส าคัญของภูมิปัญญาการหล่อพระ 4.3) ควรมีการ
ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาการหล่อพระขึ้นมาใหม่ 4.4) ควรมีการพัฒนาปรับปรุงภูมิปัญญาการหล่อพระให้
เหมาะสมกับยุคสมัยและเกิดประโยชน์ในการด า เนินชีวิตประจ า วัน 4.5) ควรมีการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาการหล่อพระแก่คนรุ่นใหม่ 4.6) ควรมีการจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ 
แลกเปลี่ยน 

 
อรรถ ปิ่นค า และ เพ็ญณี แนรอท (2557) ท าการวิจัยเรื่อง สภาพการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ของเทศบาลต าบลโนนสูงเปลือย อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาสภาพการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและหาแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเทศบาล
ต าบลโนนสูงเปลือย อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภูผลการศึกษา พบว่า 1)สภาพการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มีการส่งเสริมด้านงบประมาณ ไม่มีการยกย่องเชิดชูเกียรติภูมิปัญญาท้องถิ่น และไม่มีการอุปถัมภ์จาก
หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนๆ มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยสื่อและสิ่งพิมพ์ มีการให้บริ การของ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้กับผู้สนใจ มีการศึกษาค้นคว้าและการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่มีการ
จัดตั้งศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) แนวทางการอนุรักษ์ภูมิ 

ปัญญาท้องถิ่น ควรจัดให้มีการปลูกฝังจิตส านึกให้ชาวบ้าน ควรจัดหางบประมาณให้เพียงพอโดย
การขอความสนับสนุนจากรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้รู้เกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประชาสัมพันธ์ออกสื่อทุกแขนง จัดรายการเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ออกอากาศและเชิญสื่อมวลชนทุกองค์กรเข้าร่วมกิจกรรม ควรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในชุมชนและมี
ค่าตอบแทน ควรจัดท ากิจกรรมเพ่ือสร้างรายได้ เช่น ท าเป็นสินค้า OTOP และจัดประกวดประเพณี
และวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

 
ปราการ เกิดมีสุข และ ตวงทอง พชรพฤทธิภากร (2558) ท าการวิจัยเรื่อง การผลิตสื่อเพ่ือการ

อนุรักษ์พิพิธภัณฑ์โขนชุมชน ครูชูชีพ ขุนอาจ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพิพิธภัณฑ์โขน
ชุมชน ครูชูชีพ ขุนอาจ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบสหวิธี(สังเกต สนทนากลุ่ม สัมภาษณ์กับผู้น าชุมชน 
กรรมการชุมชนและแจกแบบสอบถามกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผลการศึกษาพบว่าจุดแข็ง คือ การก่อตั้ง
พิพิธภัณฑ์ที่มีงานฝีมือของครูชูชีพ ขุนอาจ ที่มีความหลากหลาย จุดอ่อน คือ การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์นั้น
ยังขาดความรู้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์โอกาสและเงินทุนสนับสนุน ซึ่งควร
จะมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ของรัฐบาลให้มีการอนุรักษ์ รักษาความเป็นปราชญ์ด้าน
ศิลปะการแสดงโขนให้สืบต่อไป ส่วนด้านอุปสรรค คือพิพิธภัณฑ์ยังไม่เป็นที่รู้จัก อย่างกว้างขวาง และ
ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าชมที่มีต่อเว็บไซต์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นประชากรในการวิจัยได้แก่ นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนที่ได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์โขนชุมชนครูชูชีพ ขุนอาจ และตอบแบบสอบถามวัด
ความพึงพอใจที่มีตอ่เว็บไซต์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ จ านวน 
60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการ
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ออกแบบหน้าเว็บเพจ 2) ด้านระบบน าทาง 3) ด้านกราฟิกและภาพเคลื่อนไหว 4) ด้านตัวอักษรและ
การจัดรูปแบบข้อความ 5) ด้านการใช้สีในเว็บเพจ 6) ด้านการเข้าถึงข้อมูลในเว็บเพจ และ 7) ด้าน
ข้อมูลที่น าเสนอบนเว็บไซต์วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ว่าเว็บไซต์ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยโปรแกรมส าเร็จรูปในการพัฒนาเว็บไซต์ 
โดยมีขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์ 4 ขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นก่อนการผลิต เป็นการศึกษาเนื้อหาเบื้องต้น 
การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ 2) ขั้นการผลิต เป็นการสร้างโฮมเพจ เว็บเพจหน้าต่างๆ และการ
เชื่อมโยง 3) ขั้นหลังการผลิต เป็นการน าเว็บไซต์ทีพั่ฒนาเสร็จแล้วขึ้นเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต และ 4)
การประเมินผล เป็นการตรวจสอบและทดสอบระบบ อาจจะมีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
การศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าชมที่มีต่อเว็บไซต์ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นพบว่า นักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์โดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์อยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นเดียวกัน โดยกลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจด้านตัวอักษรและการจัดรูปแบบข้อความ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านข้อมูลที่น าเสนอบน
เว็บไซต์ ด้านการใช้สีในเว็บเพจด้านกราฟิกและภาพเคลื่อนไหว ด้านระบบน าทาง ด้านการออกแบบ
หน้าเว็บเพจ และด้านการเข้าถึงข้อมูลในเว็บเพจ 

 
วิวัฑฒน์  สมตน และ รัฐพล ประดับเวทย์ (2558)  ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเพ่ือศึกษาความ
พึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 
6 คน นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผู้สนใจที่เข้าชมเว็บไซต์ระหว่างเดือน
มกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2557 จ านวน 135 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  แบบ
ประเมินคุณภาพเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย และแบบประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์
ภูมิปัญญาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผลการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
และจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก และผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับดีมาก 

 
หัสนัย  ริ ยา พันธ์  (2554)  ท าการวิ จั ย เรื่ อง  การ พัฒนาเว็บ ไซต์ศาลา พุ่มข้ าวบิณฑ์ 

มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช  โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือพัฒนาเว็บไซต์ศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าชมที่มีต่อเว็บไซต์ศาลาพุ่มข้าว
บิณฑ์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ประชากรในการวิจัยได้แก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่ได้เข้าเยี่ยมชม
เว็บไซต์ศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์และตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ การพัฒนาเว็บไซต์
ศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ด้วยวิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ จ านวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ 
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เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ วัดความพึงพอใจ 7 ด้านได้แก่ 1) ด้านการออกแบบหน้าเว็บเพจ 
2) ด้านระบบน าทาง 3) ด้านกราฟิกและภาพเคลื่อนไหว 4) ด้านตัวอักษรและการจัดรูปแบบข้อความ 
5) ด้านการใช้สีในเว็บเพจ 6) ด้านการเข้าถึงข้อมูลในเว็บเพจ และ7) ด้านข้อมูลที่น าเสนอบนเว็บไซต์ 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า เว็บไซต์ศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นโดยโปรแกรมส าเร็จรูปในการพัฒนาเว็บไซต์ ได้แก่ โปรแกรมแมโครมีเดียดรีมวีพเวอร์ และ
โปรแกรมแมโครมีเดียแฟลช โดยมีขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์ 4 ขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นก่อนการผลิต เป็น
การศึกษาเนื้อหาเบื้องต้น การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ 2) ขั้นการผลิต เป็นการสร้างโฮมเพจ เว็บ
เพจหน้าต่างๆ และการเชื่อมโยง 3) ขั้นหลังการผลิต เป็นการน าเว็บไซต์ที่พัฒนาเสร็จแล้วขึ้นเผยแพร่
บนอินเทอร์เน็ต และ 4) การประเมินผล เป็นการตรวจสอบและทดสอบระบบ อาจจะมีการปรับปรุง
แก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ 

การศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าชมที่มีต่อเว็บไซต์ศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  พบว่า 
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (X = 4.08) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ศาลาพุ่ม
ข้าวบิณฑ์อยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นเดียวกัน โดยกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านตัวอักษรและการ
จัดรูปแบบข้อความ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X = 4.14) รองลงมาคือ ด้านข้อมูลที่น าเสนอบนเว็บไซต์ ด้าน
การใช้สีในเว็บเพจ ด้านกราฟิกและภาพเคลื่อนไหว ด้านระบบน าทาง ด้านการออกแบบหน้าเว็บเพจ 
และด้านการเข้าถึงข้อมูลในเว็บเพจ (X = 4.13, 4.12, 4.11, 4.08, 4.07 และ 3.93 ตามล าดับ) 

 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการงานวิจัยในครั้งนี้สามารถสรุป   

ได้ดังนี ้
การอนุรักษ์ภูมิปัญญา คือ การบ ารุงรักษาสิ่งที่ดีงามไว้เช่น ประเพณีต่างๆ หัตถกรรม และ

คุณค่าหรือการปฏิบัติตนเพ่ือความสัมพันธ์อันดีกับคนและสิ่งแวดล้อม  รวมถึงภูมิปัญญา ที่เป็น
ลักษณะของความรู้และระบบความรู้ ที่เกิดจากการสั่งสมและกระจายความรู้ โดยความรู้เหล่านั้นถูก
น ามาใช้ประโยชน์ หรือ บริการแก่คนอ่ืน ดังนั้น เราจึงควรอนุรักษ์ความรู้ ภูมิปัญญาเหล่านั้นไว้ ซึ่ง
งานวิจัยนี้จะท าการอนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในพื้นที ่ช ุมชนวัดศรีสุพรรณ เพ่ือ
ประโยชน์แก่การศึกษา และแก่บุคคลที่สนใจทั่วไป จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาต่างๆนั้น มีวิธีการต่างๆ เช่น การศึกษาถึง แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการหล่อพระของ
ชุมชนบ้านช่างหล่อ กรณีศึกษาบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร, การศึกษาแนวทาง
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมการทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ของกลุ่มสตรีบ้านม่วง หรือ
การพัฒนาเป็นระบบต่างๆ เพ่ือการอนุรักษ์ หรือ การเผยแพร่ เช่น การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิ
ปัญญาชาวบ้านต าบลนานกกก,  การผลิตสื่อเพ่ือการอนุรักษ์พิพิธภัณฑ์โขนชุมชน ครูชูชีพ ขุนอาจ, 
การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ การ
พัฒนาเว็บไซต์ศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นต้น และจากการผลการวิจัยใน
งานต่างๆ ผู้ใช้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อระบบที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก ถึง ระดับดีมาก นั่นแสดง
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ให้เห็นว่า การพัฒนาระบบ หรือการพัฒนาเว็บไซต์ เพ่ือการอนุรักษ์ภูมิปัญญานั้นน่าจะเป็นทางหนึ่งที่
สามารถกระท าได้และบุคคลที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได ้

จากข้อความข้างต้น งานวิจัยนี้จึงท าการพัฒนาเว็บไซต์น าเสนอภูมิปัญญาล้านนาเชิง
หัตถกรรมในพ้ืนที่ชุมชนวัดศรีสุพรรณ(วัวลาย) อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  เพ่ือเป็นกระบวนการ
หนึ่งในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา โดยท าการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรม 
น าเสนอเพ่ือเผยแพร่ภูมิปัญญาดังกล่าวสู่สาธารณชน และกลุ่มคนที่สนใจ ซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งใน
การกระตุ้นจิตส านึกความเป็นคนในท้องถิ่นที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น ต่อไป 

 
 




