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บทที่ 5 

สรุป อภิปราย ข้อเสนอแนะ 
 
5.1  สรุป 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการอนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในพ้ืนที่ชุมชนวัด
ศรีสุพรรณ(วัวลาย) อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์น าเสนอภูมิ
ปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในพื้นท่ีชุมชนวัดศรีสุพรรณ(วัวลาย) อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และ 2) 
เพ่ือประเมินผลการใช้งานเว็บไซต์น าเสนอภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในพ้ืนที่ชุมชนวัดศรีสุพรรณ
(วัวลาย) ของบุคคลทั่วไปด้านความรู้ ความตระหนักและความพึงพอใจจากการใช้เว็บไซต์  โดยผู้วิจัย
ด าเนินการตั้งแต่ศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ ศึกษาความต้องการ ออกแบบวิเคราะห์ระบบงาน 
รวมทั้งการแสดงผล จนถึงขั้นตอนของการพัฒนาระบบ จนกระทั่งได้เว็บไซต์น าเสนอภูมิปัญญา
ล้านนาเชิงหัตถกรรมในพ้ืนที่ชุมชนวัดศรีสุพรรณ(วัวลาย) อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งภายใน
เว็บไซต์มีการแบ่งส่วนของการใช้อยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป และ ส่วนของ
ผู้ดูแลระบบ โดยผู้ใช้งานทั่วไปสามารถท าการค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่ เกี่ยวกับชุมชนวัดศรีสุพรรณ (วัว
ลาย) ดังนี้ ประวัติชุมชน แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ภูมิปัญญาในชุมชน ปราชญ์ในชุมชน วิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน สถานที่ส าคัญ ที่พัก ข่าวประชาสัมพันธ์ และ การเดินทาง ส่วนที่สองเป็นส่วนส าหรับผู้ดูแล
ระบบ ที่สามารถจัดการข้อมูลต่างๆ ของระบบได้ทุกส่วน โดยสามารถเพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูลต่างๆ 
ภายในเว็บไซต์ได้อย่างง่าย และ สะดวก โดยที่ผู้ดูแลระบบไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ในการสร้างเว็บไซต์ก็
สามารถบริหารจัดการได้ โดยในการพัฒนาเว็บไซต์ครั้งนี้ใช้ภาษา PHP Codeigniter Framework ใน
การพัฒนาระบบ โดยใช้ XAMPP เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ และสร้างฐานข้อมูลโดย phpMyAdmin เป็น
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล  

เมื่อท าการพัฒนาเว็บไซต์จนแล้วเสร็จ จึงน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นบุคคลทั่วไป 
และ บุคคลที่สนใจ ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 50 คน ได้ผลประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้งานเว็บไซต์เฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
 
5.2  อภิปรายผล 

การพัฒนาเว็บไซต์น าเสนอภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในพ้ืนที่ชุมชนวัดศรีสุพรรณ            
(วัวลาย) อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีสาระส าคัญในการอภิปรายผล ดังนี้ 

5.2.1  การพัฒนาเว็บไซต์ในงานวิจัยนี้พัฒนาโดยใช้แบบแผนพัฒนาซอฟต์แวร์ตามวงจรการ
พัฒนาระบบ (SDLC: System Development Life Cycle) (กิตติวรรธน์  กิตติวรรธนา, 2558: 
1394) จ านวน   7 ขั้นตอน โดยเริ่มจากขั้นเข้าใจปัญหา น าไปสู่ขั้นการศึกษาความเป็นไปได้ เพ่ือท า
การวิเคราะห์ระบบจากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนของการออกแบบระบบส าหรับการใช้งานภายในเว็บไซต์ 
และน าสิ่งที่ได้จากการออกแบบระบบไปสู่ขั้นตอนของการพัฒนาเว็บไซต์ เมื่อได้เว็บไซต์ที่พัฒนาแล้ว 
จึงท าการทดสอบการติดตั้งและการใช้งานเว็บไซต์ จนแน่ใจว่าเว็บไซต์สามารถใช้งานได้ดี  จึงเข้าสู่
ขั้นตอนของการบ ารุงรักษา เมื่อได้ระบบที่ใช้งานได้ดีแล้วจึงน าไปทดลองใช้งานกับกลุ่มเป้าหมาย 
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จ านวน 50 คน และให้ผู้ใช้ตอบแบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์หลังจากใช้งานเว็บไซต์แล้ว จึงน า
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบประเมินไปสู่ขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 

5.2.2  การประเมินผลการใช้งานเว็บไซต์ จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 50 คน ได้ผลประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์เฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก น่าจะมีผลมา
จากการพัฒนาเว็บไซต์ในครั้งนี้ มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ด้วยขั้นตอนการพัฒนา 7 ขั้นตอน 
สอดคล้องกับ วิวัฑฒน์  สมตน และ รัฐพล ประดับเวทย์ (2558) ที่มีการพัฒนาเว็บไซต์ตามหลักการ
วิจัยและพัฒนาซึ่งมีการวางแผนด าเนินการสร้าง ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาอย่างเป็นระบบ จนได้
เว็บไซต์ที่มีคุณภาพ 

เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายประเด็น ประเด็นที่ได้ผลประเมินความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ ความสวยงามของเว็บไซต์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 อาจเนื่องจากการใช้สีสันและการออกแบบ
ภายในเว็บไซต์เน้นให้มีการใช้โทนสีและรูปแบบที่มีความสม่ าเสมอ เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งเว็บ 
สอดคล้องกับ  หัสนัย ริยาพันธ์ (2554: 28) กล่าวว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านการออกแบบ
หน้าเว็บเพจอยู่ในระดับสูง อาจเนื่องมาจากเว็บไซต์มีรูปแบบที่เป็นระเบียบและเรียบง่ายไม่ซับซ้อน 
สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก มีความสม่ าเสมอตลอดทั้งเว็บไซต์ ทั้งในด้านกราฟิก และการใช้โทนสี 

รองลงมาคือ ประโยชน์จากการใช้เว็บไซต์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 เนื่องมาจากผู้วิจัย
ได้มีการก าหนดเป้าหมายของการน าเสนอข้อมูลอย่างชัดเจน ในการน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภูมิ
ปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในด้านต่างๆ ที่อยู่ในพ้ืนที่ชุมชนวัดศรีสุพรรณเพ่ือเป็นการเผยแพร่และ
น าเสนอข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจและเป็นการอนุรักษ์ซึ่งภูมิปัญญาล้านนาอันมีค่า และสอดคล้องกับ
ประเด็นการประเมินอันดับสามในประเด็นผู้ใช้เกิดแรงจูงใจในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.22 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับประเด็นเว็บไซต์ใช้งานง่าย สะดวก เนื่องจากมีการออกแบบจัดท า
ล าดับการเชื่อมโยงของเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันเพ่ือให้ง่ายต่อการใช้งาน
และค้นหา สอดคล้องกับ     หัสนัย ริยาพันธ์ (2554: 30)  ที่กล่าวว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อ
ด้านการเข้าถึงข้อมูลในเว็บเพจอยู่ในระดับดีอาจเนื่องมาจากการออกแบบจัดท าแผนที่เว็บไซต์ และ
จัดระบบข้อมูลให้ง่ายและสะดวกในการเข้าถึง นอกจากนี้ภายในเว็บไซต์ยังมีการน าเสนอแผนที่และ
การน าเสนอเส้นทางไปยังต าแหน่งสถานที่นั้นๆ เพ่ือช่วยให้ผู้สนใจหรือนักท่องเที่ยวสามารถเดินทาง
ไปสถานที่นั้นได้ถูกต้อง สอดคล้องกับ ชาญชัย แก้วกระจ่าง (2555: 48) ที่มีการน าเสนอข้อมูลการ
ท่องเที่ยวที่ประกอบไปด้วยข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดกระบี่ ข้อมูลโรงแรมที่พัก กิจกรรม
การท่องเที่ยว ข้อมูลการเดินทาง แผนที่ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไป 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
 การพัฒนาในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาเว็บไซต์ซึ่งค านึงถึงการแสดงผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น

หลัก ซึ่งอาจจะยังไม่สะดวกเท่าที่ควรส าหรับการค้นหาต าแหน่ง และ การน าทาง ในครั้งต่อไปหากมี
การพัฒนาในรูปแบบแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือต่างๆ จะท าให้การใช้งานในส่วนดังกล่าวมีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น  
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
การน าเสนอข้อมูลภายในเว็บไซต์ในปัจจุบันเป็นภาษาไทย ในอนาคตหากมีการเพ่ิมเติมข้อมูล

ภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืนๆ จะท าให้เพ่ิมโอกาสในการเผยแพร่ภูมิปัญญาล้านนาแก่ผู้สนใจที่เป็น
ชาวต่างชาติได้อีกทางหนึ่ง 

 
 




