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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการศึกษาในด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ล้านนาเชิงหัตถกรรมในพื้นที ่ชุมชนบ้านถวาย อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.1  ศิลปหัตถกรรมบ้านถวาย 
2.2  การอนุรักษ์ภูมิปัญญา 
2.3  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 ศิลปหัตถกรรมบ้านถวาย 

ประวัติบ้านถวาย  เมื่อประมาณพันกว่าปีที่ผ่านมา ดินแดนบ้านถวายแห่งนี้ สันนิษฐานว่าเคยเป็น
ชุมชนโบราณที่เป็นส่วนหนึ่งของเวียงละโว้ (ปัจจุบันคือบ้านละโว้ ต าบลหนองแก๋ว อ าเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่) ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านของนครหริภุญไชย (จังหวัดล าพูน) ต่อมา พญามังราย ปฐม
กษัตริย์แห่งเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ได้ยึดครองนครหริภุญไชย เวียงละโว้จึงมีความส าคัญ
น้อยลงและล่มสลายไปในที่สุด ปัจจุบันยังคงปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นโบราณสถาน 
คือ ซากวัดร้างในบริเวณวัดถวาย และวัดต้นแก้วต าบลขุนคง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

การก่อก าเนิด ของชุมชนในสมัยโบราณโดยทั่วไป มักมีจุดเริ่มต้นจากการบุกเบิกพ้ืนที่เพ่ือท ามา
หากินของผู้คน เมื่อผู้คนมีมากขึ้นก็รวมกันจัดตั้งเป็นชุมชนหรือหมู่บ้าน การก่อตั้งชุมชนบ้านถวายก็
เช่นเดียวกัน เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะสมกับการเกษตรกรรม ท าให้ผู้คนอพยพเข้ามา
ท ามาหากินในบริเวณนี้และตั้งเป็นชุมชนเล็กๆ อยู่กันเป็นหย่อมบ้าน คือ บ้านถวายใน และบ้านถวาย
นอก ต่อมาเม่ือจ านวนผู้คนเพ่ิมมากข้ึนจึงกลายเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ดังเช่น ปัจจุบัน 

ค าว่า “ บ้านถวาย ” มีที่มาจากหลายแหล่ง คือ จากค าบอกเล่า และจากหลักฐานเอกสารที่
เกี่ยวข้อง กล่าวคือ จากค าบอกเล่าของคนในท้องถิ่นประเด็นแรกสรุปได้ว่า แต่เดิมในหมู่บ้านมีต้น
หวายเป็นจ านวนมาก คนในชุมชนจึงเรียกบริเวณนี้ว่า “ ต้าหวาย ” อีกประเด็นหนึ่งมาจากชื่อของ
เศรษฐีที่ชื่อ “ วาย ” ซึ่งเป็นผู้สร้างหรือบูรณะวัดในหมู่บ้าน และจากหนังสือ “ รายชื่อวัดและนิกาย
สงฆ์โบราณในเมืองเชียงใหม่ ” พบว่ามีวัดหนึ่งชื่อ “ ธวาย ” ตั้งอยู่หมู่บ้าน “ ธวาย ” สันนิษฐานว่า
น่าจะเพ้ียนมาเป็น “ ถวาย ” อันเป็นชื่อของวัดถวายและบ้านถวายในปัจจุบัน 

บ้านถวาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต าบลขุนคง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีอาณาเขต ติดต่อกับ
หมู่บ้านใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านป่าหมาก หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่ 

ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านต้นแก้ว หมู่ที่ 1 ต าบลขุนคง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 



5 
 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านกลาง หมู่ที่ 9 ต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่ 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านหนองโขง หมู่ที่  3 ต าบลขุนคง อ าเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่ 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด 450 ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่การเกษตรประมาณ 238 ไร่ พ้ืนที่ที่อยู่อาศัย
ประมาณ 207 ไร่ และพ้ืนที่สาธารณะ ประมาณ 5 ไร่ ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนพ้ืนเมือง นับถือ
ศาสนาพุทธ และใช้ภาษาถ่ิน (ค าเมือง) ในการพูดสื่อสารกันในชีวิตประจ าวัน 

 

 
 

ภาพที่ 2.1 แผนผังแสดงที่ตั้งบ้านถวาย อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่มา : https://siamwoodcarving.blogspot.com 

 
จากวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านถวายที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ต่อมาได้มีผู้น าเอา

งานแกะสลักไม้เข้ามาสู่หมู่บ้านและเป็นอาชีพเสริมของชาว บ้าน มีการถ่ายทอดงานศิลปะการ
แกะสลักไม้และงานศิลปะแขนงอ่ืนที่เกี่ยวข้องสืบต่อ กันมาอย่างแพร่หลายกว้างขวางยิ่งขึ้น จน
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กลายเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชน นอกจากนี้ ยังได้รับการส่งเสริมจากทั้งภาครัฐและเอกชนให้เป็น
หมู่บ้านท่องเที่ยว ท าให้งานศิลปหัตกรรมของหมู่บ้านถวายได้รับความนิยมทั้งในและต่างประเทศ จน
สามารถพัฒนาขึ้นเป็นธุรกิจการค้าที่ส าคัญของต าบล( OTOP ) ที่ขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง 
และเก่ียวข้องผูกพันกับวิถีชีวิตของผู้คนจ านวนมากในปัจจุบัน (สยามไม้แกะสลัก, 2558) 

 
2.2  การอนุรักษ์ภูมิปัญญา 

 ความหมายของภูมิปัญญา 
ภูมิปัญญา หรือ Wisdom หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ ที่น ามาไปสู่การปฏิบัติเพ่ือ

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

 
ภูมิปัญญาไทย : องค์ความรู้ที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อสังคมไทย 
ประภัสสร ทองยินดี (2558) กล่าวว่า ภูมิปัญญา เป็นองค์ความรู้ ทักษะต่างๆ และประสบการณ์

ของมนุษย์ ผ่านการลองผิดลองถูก เป็นสิ่งที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีต โดยผ่านกระบวนการศึกษา สังเกต คิด
วิเคราะห์จนตกผลึกเป็นองค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ โดยในแต่ละสังคม แต่ละชุมชนจะ
มีภูมิปัญญา ซึ่ งถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นรวมไปถึง
ประเทศชาติ 

 
ประเภทของภูมิปัญญา 
1. ภูมิปัญญาระดับชาติ เป็นองค์ความรู้ ทักษะและความสามารถต่างๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติและช่วยให้ชาติผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ ช่วยแก้ปัญหาในการด ารงชีวิตในสังคมของคนส่วนใหญ่ 
รวมถึงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในสังคม เช่น การกอบกู้เอกราชและการช่วยให้ประเทศไทยรอดพ้น
จากการเป็นเมืองขึ้นของตะวันตกในยุคล่าอาณานิคมของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีต 

2. ภูมิปัญญาระดับท้องถิ่น เป็นองค์ความรู้ ทักษะและความสามารถต่างๆ ของประชาชนที่อาศัย
อยู่ ในท้องถิ่นต่างๆ ภูมิปัญญาในระดับท้องถิ่นมีส่วนคล้ายกันและแตกต่างกันออกไปตาม
สภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่นซึ่ งช่วยแก้ ไขปัญหาหรืออ านวยความสะดวกในการด า เนิน
ชีวิตประจ าวันของประชาชนในท้องถิ่นๆ นั้น เช่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม
ประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น 

 
ลักษณะของภูมิปัญญาไทย มีดังนี้ 
1 . ภูมิปัญญาไทยมีลักษณะเป็นความรู้ ทักษะ ความเชื่อ และพฤติกรรม 
2 . ภูมิปัญญาไทยแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และคน

กับสิ่งเหนือธรรมชาติ 
3 . ภูมิปัญญาไทยเป็นองค์รวมหรือกิจกรรมทุกอย่างในวิถีชีวิตของมนุษย์ 
4 . ภูมิปัญญาไทยเป็นเรื่องของการแก้ปัญหา การจัดการ การปรับตัว รวมถึงการเรียนรู้ เพ่ือ

ความอยู่รอดของบุคคล ชุมชน และสังคม 
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5 . ภูมิปัญญาไทยเป็นพื้นฐานส าคัญในการมองชีวิต เป็นพื้นฐานความรู้ในเรื่องต่างๆ 
6 . ภูมิปัญญาไทยมีลักษณะเฉพาะ หรือมีเอกลักษณ์เป็นตัวเอง 
7 . ภูมิปัญญาไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพ่ือปรับสมดุลตามพัฒนาการทางสังคม 

 
ประภาศิริ กลางพอน กล่าวว่า ภูมิปัญญาไทย หมายถึง องค์ความรู้ ความสามารถและทักษะของ

คนไทยอันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เลือกสรร ปรุงแต่ง พัฒนา และ
ถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพ่ือใช้แก้ปัญญาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและ
เหมาะสมกับยุคสมัย ภูมิปัญญาไทยนี้มีลักษณะเป็นองค์รวม มีคุณค่าทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นในวิถีชีวิต
ไทย ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นอาจเป็นที่มาขององค์ความรู้ที่งอกงามขึ้นใหม่ที่จะช่วย ในการเรียนรู้ การ
แก้ปัญหา การจัดการและการปรับตัวในการด าเนินวิถีชีวิตของคนไทย ลักษณะองค์รวมของภูมิปัญญา
มีความเด่นชัดในหลายด้านเช่น ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม และหัตถกรรม ด้านการแพทย์
แผนไทย ด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ด้านศิลปกรรม ด้าน
ภาษาและวรรณกรรม ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี และด้านโภชนาการ วัฒนธรรม พัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา  

 
 ลักษณะของภูมิปัญญา 

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

1.  ความคิด เป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด ที่เรียกว่า Cognitive System ซึ่งประกอบด้วยระบบ
ประสาท ระบบสมอง และต่อมต่าง ๆ ท าหน้าที่คิดให้แก่ร่างกายและนักมานุษยวิทยาเชื่อว่าท างานอยู่
นอกเหนือจากการบงการของร่างกาย หมายถึง ทั้งส่วนที่เป็นจินตนาการและผลของ     การวิเคราะห์
และสังเคราะห์จากสภาพแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและสังคมวัฒนธรรม ซึ่งความคิดดังกล่าวนี้จะเป็น
แหล่งส าคัญหรือที่มาของความรู้อันเป็นองค์ประกอบของภูมิปัญญาในล าดับถัดไป 

2. ความรู้ มีการน ามาใช้ในลักษณะต่าง ๆ เช่น องค์ความรู้ ภูมิรู้ ปรากฏอยู่ในแนวคิด ทฤษฏี
ญาณวิทยาที่ว่าด้วยทฤษฏีแห่งความรู้ การสืบค้นก าเนิดแห่งความรู้ และธรรมชาติของความรู้ การหา
ค าตอบว่าตรงกับความเป็นจริงหรือไม่ หรือว่าความรู้เป็นเพียงการพิจารณาเทียบเคียง ซึ่ งไม่ตรงกับ
ข้อ เท็ จจริงและยั งสืบค้นความรู้ เรื่ อ งกาล (Time) อวกาศ (Space) เนื้ อสาร (Substance) 
สัมพันธภาพ (Relation) และความเป็นเหตุเป็นผล (Causality) องค์ความรู้เป็นหมวด ๆ (Category) 
ความรู้ หรือองค์ความรู้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของภูมิปัญญาที่กล่าวข้างต้น 

3. ความเชื่อ เป็นพ้ืนฐานส าคัญยิ่งของสังคมมนุษย์ มนุษย์แต่ละกลุ่มมีความเชื่อแตกต่างกันไป 
ซึ่งความเชื่อก็คือความศรัทธาหรือยึดมั่นถือมั่น ซึ่งเป็นแกนส าคัญในการด าเนินชีวิตและความมั่นคง
ของสังคม ความเชื่อมีอยู่หลายระดับทั้งในการด าเนินชีวิตประจ าวันอันเป็นความเชื่ อโดยทั่วไป และ
ความเชื่อที่เกี่ยวกับวิญญาณ โลกนี้ โลกหน้า ความดี ความชั่ว นรก สวรรค์ บาปบุญคุณโทษ ซึ่งเป็น
องค์ประกอบส าคัญยิ่งในภูมิปัญญา 

4. ค่านิยม คือ สิ่งที่คนสนใจ ความปรารถนาอยากจะมี อยากจะเป็นที่ยกย่อง สรรเสริญ หรือ
เป็นสิ่งที่บังคับต้องท า ต้องปฏิบัติ มีความรักและมีความสุขเมื่อได้เห็นหรือได้สิ่งเหล่านั้นมา ค่านิยมจึง
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เป็นพื้นฐานของการจัดรูปแบบพฤติกรรมที่ปรากฏอยู่ภายใน และแสดงออกเป็นพฤติกรรมในลักษณะ
ต่าง ๆ ทางกาย วาจา และความคิด โดยสรุปค่านิยมเป็นพ้ืนฐานส าคัญทางภูมิปัญญา เป็นบ่อเกิด
พฤติกรรมของบุคคลแต่ละสังคม 

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 

6. ความสามารถ หมายถึง ศักยภาพและประสิทธิภาพที่มีอยู่ภายในบุคคล เช่น ชุมชนในการที่
จะจัดการเรื่องใดเรื่องหนึ่งในลักษณะเดียวกับสิ่งที่เรียกว่า “พรสวรรค์” ซึ่งเป็นผลมาจากลักษณะทาง
กายและจิตใจร่วมกัน โดยแต่ละคนหรือชุมชนย่อมจะต้องมีแตกต่างกัน เช่น การที่บ างคนสามารถ
ปาฐกถาได้ดี ล าดับเนื้อหาและการแสดงทุกอย่างเป็นที่ชื่นชม ซึ่งถือว่าเป็นผลมาจากความสามารถท่ีมี
อยู่ในบุคคลนั้น ๆ ฉะนั้นความสามารถจึงเป็นภูมิปัญญาอีกประการหนึ่ง 

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
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 
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1. ความรู้และระบบความรู้ ภูมิปัญญาไม่ใช่สิ่งที่เกิดแวบขึ้นมาในหัว แต่เป็นระบบความรู้ ที่
ชาวบ้าน มองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ เป็นระบบความรู้ที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ ฉะนั้นใน
การศึกษาเข้าไปดูว่าชาวบ้าน “รู้อะไร” อย่างเดียวไม่พอต้องศึกษาด้วยว่าเขาเห็นความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่าง ๆ เหล่านั้นอย่างไร 

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

3. การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านไม่ได้มีสถาบันถ่ายทอดความรู้แต่มีกระบวนการ
ถ่ายทอดที่ ซับซ้อน ถ้าเราต้องการเข้าใจภูมิปัญญาท้องถิ่น เราต้องเข้าใจกระบวนการถ่ายทอดความรู้
จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งด้วย 

4. การสร้างสรรค์และปรับปรุง ระบบความรู้ของชาวบ้านไม่ได้หยุดนิ่ งอยู่กับที่แต่ถูก
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
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
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สนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนขึ้น  เพ่ือแสดงสภาพวิถีชีวิตและความเป็นมาของ
ชุมชนอันจะสร้างความรู้และความภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นด้วย 

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

การพัฒนา  ควรริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับยุ คสมัยและเกิด
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
เกียรติคุณในระดับท่ีสูงขึ้นไป 

การเผยแพร่แลกเปลี่ยน  โดยการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมให้เกิดการเผยแพร่แลกเปลี่ยน
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง  โดยให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ  ด้วยสื่อและ
วิธีการต่างๆ  ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มชน  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) 
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2.3  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพความถูกต้อง    
ความแม่นย า และความรวดเร็วทันต่อการน ามาใช้ประโยชน์ได้นั่นเอง 

การแสวงหา การวิเคราะห์และการจัดเก็บข้อมูล จ าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีทางด้าน
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและแม่นย า ในท านองเดียวกันเทคโนโลยีทางด้าน
เครือข่ายการสื่อสารและโทรคมนาคมสามารถช่วยให้การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนสารสนเทศท าได้
ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลเข้าสู่ระบบ อาจเห็นพนักงานการไฟฟ้าไปที่
บ้านพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เพ่ือบันทึกข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ในการสอบแข่งขันที่มีผู้สอบ
จ านวนมาก ก็มีการใช้ดินสอระบายตามช่องที่เลือกตอบ เพ่ือให้ เครื่องอ่านเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 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 
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5. การสื่อสารโทรคมนาคม เป็นวิธีการที่จะส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งหรือกระจาย
ออกไปยังปลายทางครั้งละมากๆ ปัจจุบันมีอุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคมหลายประเภท ตั้งแต่
ตัวเลขโทรศัพท์ เส้นใยน าแสง เคเบิลใต้น้ า คลื่นวิทยุไมโครเวฟและดาวเทียม เป็นต้น 

 
ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยพ้ืนฐานของเทคโนโลยีย่อมมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้แต่

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับวิถีความเป็นอยู่ของสังคมสมัยใหม่อยู่มาก 
1.  เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพ่ิมผลผลิต 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 ผู้ใช้สามารถสั่งซื้อ
สินค้าจากที่บ้าน สามารถสอบถามข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ นิสิตนักศึกษาบางมหาวิทยาลัยสามารถใช้
คอมพิวเตอร์สอบถามผลสอบจากท่ีบ้านได้ 

3.  เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่จ าเป็นส ารับการด าเนินการในหน่วยงานต่างๆ ปัจจุบัน       
ทุกหน่วยงานต่างพัฒนาระบบรวบรวมจัดเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ในองค์การ ประเทศไทยมีทะเบียนราษฎร์ 
ที่จัดท าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเวชระเบียนในโรงพยาบาล ระบบการจัดเก็บข้อมูลภาษี        
ในองค์การทุกระดับเห็นความส าคัญที่จะน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 

4.  เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับ พัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้
ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ดังจะเห็นได้จากการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้
ตารางค านวณ และใช้อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมแบบต่างๆ เป็นต้น  

 
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปัจจุบันคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารได้สร้างประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อวงการทางธุรกิจท าให้

ทุกธุรกิจมีการลงทุนขยายขอบเขตการให้บริการโดยใช้ระบบสารสนเทศกันมาก กลไกเหล่านี้ท าให้
โอกาสการขยายตัวเทคโนโลยีสารสนเทสกว้างขวางเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้การเชื่อมโยงเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ท าให้สังคมโลกเป็นสังคมแบบไร้พรมแดน การใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น 
อินเทอร์เน็ตมีอัตราการขยายตัวสูงมาก จนกล่าวได้ว่าเป็นอัตราการขยายตัวแบบทวีคูณจนเชื่อแน่ว่า
ภายในระยะเวลาอีกไม่นาน ผู้คนบนโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
หมด 

ผลกระทบในทางบวก 
1. ช่วยส่งเสริมความสะดวกสบายของมนุษย์  เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยท าให้มนุษย์มีความ

เป็นอยู่ดีขึ้น ช่วยส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพในการท างาน  ท าให้มนุษย์มีเวลาอ่านข่าวมากขึ้น ไม่ต้อง
เสี่ยงภัยกับงานทีมีอันตราย มีเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคมสมัยใหม่ท าให้ติดต่อถึงกันได้สะดวก  มี
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ระบบคมนาคมขนส่งที่รวดเร็ว สามารถใช้โทรศัพท์ในขณะเดิมทางไปมายังที่ต่างๆมีอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ เช่น ลิฟต์ เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ มีเครื่องช่วยให้เกิด
การพักผ่อนหย่อนใจ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ มีการแพร่กระจายสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียน สามารถ
รับรู้ข่าวสารต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างรวดเร็วเหมือนอยู่ในเหตุการณ์ 

2. ช่วยท าให้การผลิตในอุตสาหกรรมดีขึ้น  ระบบการผลิตสินค้าในปัจจุบันเป็นระบบที่ต้องการ
ผลิตสินค้าจ านวนมาก มีคุณภาพมาตรฐาน การผลิตในสมัยปัจจุบันใช้เครื่องจักรท างานอย่างอัตโนมัติ 
สามารถท างานได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง ปัจจุบันมีความพยายามที่จะสร้างหุ้นยนต์เข้ามาช่วยใน
อุตสาหกรรม การผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีผลต่อการผลิตมาก 

3. ช่วยส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยสิ่งใหม่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร เช่น เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ช่วยให้งานค้นคว้าวิจัยในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น ปัจจุบันงาน
ค้นคว้าวิจัยทุกแขนงจ าเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการค านวณต่างๆ นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ ใช้
ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ในการจ าลองรูปแบบของสิ่งที่มองไม่เห็นตัว ใช้ในการค้นหาข้อมูลที่มี
จ านวนมากและแพร่กระจายอยู่ทั่วโลก สามารถค้นหารายงานวิจัยที่มีผู้เคยท าไว้แล้วและที่เก็บไว้ใน
ห้องสมุดต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

4. ช่วยส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น  คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท าให้กิจกรรมทางด้านแพทย์เจริญก้าวหน้าขึ้นอีกมาก ปัจจุบันเครื่องมือเครื่องใช้ทาง
การแพทย์ล้วนแล้วแต่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการด าเนินการ ช่วยในการแปลผล เรามีเครื่องมือตรวจ
หัวใจที่ทันสมัย มีเครื่องเอกซเรย์ภาคตัดขวางที่สามารถตรวจดูอวัยวะต่างๆ ของร่างกายได้อย่าง
ละเอียด มีเครื่องใช้ในการตรวจค้นหาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ  ที่ทันสมัย หรือแม้แต่การผ่าตัดก็มีเครื่องมือ
ช่วยในการผ่าที่ท าให้คนไข้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  มีเครื่องมือที่คอยวัดและตรวจสอบสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างละเอียด มีการรวบรวมความรู้ของแพทย์ผู้ช านาญการ จัดสร้างเป็นฐาน
ความรอบรู้ เพ่ือให้ประโยชน์ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเครื่องมือช่วยคนพิการ
ต่างๆ เช่น การสร้างแขนเทียน การสร้างเครื่องกระตุ้นหัวใจ สร้างเครื่องช่วยฟังเสียง หรือมีการพัฒนา
เทคโนโลยีการปลูกถ่ายอวัยวะส าคัญต่างๆ รวมทั้ง การผลิตยา 

5. ช่วยส่งเสริมสติปัญญาของมนุษย์  คอมพิวเตอร์มีจุดเด่นท าให้การท างานต่างๆ ท างานได้
รวดเร็ว และมีความแม่นย า สามารถเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้ได้มาก การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนบางอย่าง
กระท าได้ดี และรวดเร็ว งานบางอย่างถ้าให้มนุษย์ท าอาจต้องเสียเวลาในการคิดค านวณตลอดชีวิต  
แต่คอมพิวเตอร์สามารถท างานเสร็จในเวลาไม่กี่นาที ดังนั้นจึ งมีการน าคอมพิวเตอร์มาจ าลอง
เหตุการณ์ต่างๆ  เช่น การจ าลองสภาพะของสิ่งแวดล้อม การจ าลองระบบมูลภาวะ จ าลองการ
ไหลเวียนของเหลว การควบคุมระบบจราจร หรือแม้แต่การน าเอาคอมพิวเตอร์มาจ าลองในสภาพที่
เหมือนจริง เช่น จ าลองการเดินเรือ  จ าลองการขับเครื่องบิน การขับรถยนต์ สิ่ งต่างๆเหล่านี้ท าให้
เหมือนจริงได้ หากมีการผิดพลาดก็ไม่ท าให้เกิดอันตรายคอมพิวเตอร์จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการ
เรียนรู้ของมนุษย์ได้ดี ปัจจุบันมีการน าบทเรียนมาไว้ในคอมพิวเตอร์ และให้เรียนรู้ผ่านคอมพิวเตอร์
เรียกว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (computer assisted instruction : CAI) คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ
ที่ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาสมัยใหม่เชื่อมโยงติดต่อกันทางอินเตอร์เน็ตสามารถเรียกค้นข้อมูล
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ข่าวสารผ่านเครือข่าย สามารถเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์หรือเรียนจากที่หางไกลได้ คอมพิวเตอร์จึงมี
บทบาทท่ีท าให้มนุษย์ได้รับข่าวสารขึ้นกว่าเดิม และเป็นหนทางที่ท าให้เกิดสติปัญญาอย่างแท้จริง 

6. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง การใช้เทคโนโลยีเป็นเรื่องที่จ าเป็นต่อ
อุตสาหกรรม กิจการค้า ธุรกิจต่างๆ กิจการทางด้านธนาคาร ช่วยส่งเสริมงานทางด้านเศรษฐกิจ ท าให้
กระแสเงินหมุนเวียนได้อย่างกว้างขวาง ผู้ผลิตในสายอุตสาหกรรมจะผลิตสินค้าได้มาก ลดต้นทุน 
ธุรกิจโดยรวมจ าเป็นต้องอาศัยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน มีการสื่อสารเกี่ยวข้องกัน เกิดระบบ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

7. ช่วยให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน  การสื่อสารโทรคมนาคมสมัยใหม่ช่วยย่นย่อโลกให้
เล็กลง  โลกมีสภาพไร้พรมแดน มีการเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันมากขึ้น เกิดความเข้าใจซึ้งกัน
และกันได้ดี ท าให้ลดปัญหาในเรื่องความขัดแย้ง สังคมไร้พรมแดนท าให้มีความเป็นอยู่แบบรวมกลุ่ม
ประเทศมากข้ึน 

8. ช่วยส่งเสริมประชาธิปไตย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกครั้งมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเพ่ือกระจายข่าวสาร เพ่ือให้ประชาชนได้เห็นความส าคัญของระบบประชาธิปไตย แม้แต่การ
เลือกตั้งก็มีการใช้คอมพิวเตอร์รวมผลคะแนน ใช้สื่อโทรทัศน์ วิทยุ แจ้งผลการนับคะแนนที่ท าให้ทราบ
ผลได้อย่างรวดเร็ว 
 

ผลกระทบในทางลบ 

1. ท าให้เกิดอาชญากรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถน ามาใช้ในการก่อให้เกิดอาชญากรรม
ได้  โจรผู้ร้ายใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนการปล้น  วางแผนการโจรกรรมมีการลักลอบใช้
ข้อมูลข่าวสาร  มีการโจรกรรมหรือแก้ไขตัวเลขบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ การลอบเข้าไปแก้ไขข้อมูลอาจ
ท าให้เกิดปัญหาหลายอย่าง เช่น การแก้ไขระดับคะแนนนักศึกษา การแก้ไขข้อมูลในโรงพยาบาล
เพ่ือให้การรักษาพยาบาลไข้ผิด 

2. ท าให้เกิดความสัมพันธ์ของมนุษย์เสื่อมถอย  การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารท าให้
สามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยไม่ต้องเห็นตัว การใช้งานคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่การเล่นเกม มี
ลักษณะการใช้งานเพียงคนเดียว ท าให้ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนลดน้อยลง ผลกระทบนี้ท าให้มีความเชื่อ
ว่า มนุษย์สัมพันธ์ของบุคคลจะลดน้อยลง สังคมใหม่จะเป็นสังคมท่ีไม่ต้องพ่ึงพากันมาก 

3. ท าให้เกิดความวิตกกังวล  ผลกระทบนี้เป็นผลกระทบทางด้านจิตใจของกลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่
มีความวิตกกังวลว่าคอมพิวเตอร์อาจท าให้เกิดการว่าจ้างงานน้อยลง มีการน าเอาหุ่นยนต์มาใช้งาน
มากขึ้น มีระบบการผลิตที่อัตโนมัติมากขึ้น ท าให้ผู้ใช้แรงงานอาจตกงาน หรือ หน่วยงานอาจเลิก
ว่าจ้างได้ 

4. ท าให้เกิดการเสี่ยงภัยทางด้านธุรกิจ ธุรกิจในปัจจุบันจ าเป็นต้องพ่ึงพาอาศัยเทคโนโลยีสารสน
มากขึ้น  ข้อมูลข่าวสารทั้งหมดของธุรกิจฝากไว้ในศูนย์ข้อมูล เช่น ข้อมูลลูกหนี้การค้า ข้อมูลสินค้า
และบริการต่างๆ หากเกิดการสูญหายของข้อมูล อันเนื่องมาจากเหตุอุบัติภัย เช่น ไฟไหม้ น้ าท่วม 
หรือด้วยสาเหตุใดก็ตามท่ีท าให้ข้อมูลสูญหายหมด ย่อมท าให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจได้ 



15 
 

5. ท าให้การพัฒนาอาวุธมีอ านาจท าลายสูงมากขึ้น ประเทศที่เป็นต้นต ารับของเทคโนโลยี 
สามารถน าเอาเทคโนโลยีไปใช้ในการสร้างอาวุธที่มีอานุภาพการท าลายสูง อาจมีผลต่อสงครามท่ีมีการ
ท าลายล้างสูงเกิดข้ึนได้ 

6. ท าให้เกิดการแพร่วัฒนธรรมและกระจายข่าวสารที่ไม่เหมาะสมอย่างรวดเร็ว  คอมพิวเตอร์
เป็นอุปกรณ์ที่ท างานตามค าสั่งอย่างเคร่งครัด การน ามาใช้ในทางใดจึงขึ้นอยู่กับผู้ใช้ จริยธรรมการใช้
คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญ  ดังเช่นการใช้งานอินเทอร์เน็ตมีผู้สร้างโฮมเพจหรือสร้างข้อมูลข่าวสาร
ในเรื่องภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น ภาพอนาจาร หรือภาพที่ท าให้ผู้อ่ืนเสียหาย  การด าเนินการเช่นนี้
ย่อมขึ้นอยู่กับจริยธรรมของผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังมีการปลอมแปลงระบบจดหมาย เพ่ือส่งจด
หมายถึงผู้อ่ืนโดยมีเจตนากระจายข่าวที่เป็นเท็จ  จริยธรรมการใช้งานเครือข่ายเป็นเรื่องส าคัญที่ต้อง
ปลูกฝังอย่างมาก 
 
2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เอกนฤน บางท่าไม้, สิริธร บุญประเสริฐ และ นรภัทร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา (2558) ท าวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้แหล่งเรียนรู้โบราณคดีหนองราชวัตร  จังหวัด
สุพรรณบุรี เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานการ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้แหล่งเรียนรู้โบราณคดีหนองราชวัตร จังหวัด
สุพรรณบุรีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 2. เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้แหล่งเรียนรู้โบราณคดีหนองราชวัตร จังหวัดสุพรรณบุรีเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และ 3. เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน
โดยใช้แหล่งเรียนรู้โบราณคดีหนองราชวัตร จังหวัดสุพรรณบุรีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์  
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการจัดกิจกรรมคือ นักเรียนโรงเรียนบ้านมาบพะยอมจานวน 36 คน  มี
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ  

1. แบบสรุปข้อมูลสภาพการด าเนินงานของแหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร  
2. แนวทางการส ารวจชุมชนและแหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร  
3. สื่อที่ใช้ในการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ประกอบด้วย  

3.1 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์  
3.2 สื่อมัลติมีเดีย  
3.3 สื่อวีดิทัศน์  
3.4 สื่อสิ่งพิมพ์ (โปสเตอร์และแผ่นพับ)  

4. สื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
4.1 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตรหนองราชวัตร 
4.2 แผ่นพับแนะนาแหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร 

5. แบบประเมินคุณภาพสื่อ 
6. แบบวัดความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 
ไดผ้ลการวิจัย คือ 
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1. แหล่งเรียนรู้แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร เดิมเป็นเนินดินสูงจากพ้ืนที่รอบๆ ตั้งอยู่ในท้องที่
หมู่ 5 บ้านหนองเปล้า ต าบลหนองราชวัตร อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นสถานที่ส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ยุคหินใหม่ มีอายุราว 3,500 – 4,000 ปี โดยในการจัด
แสดงที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนหนองราชวัตร มีการนาวัตถุโบราณท่ีค้นพบบางส่วน มาจัดแสดงไว้ 

2. แนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ร่วมกับกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยใช้แหล่งเรียนรู้
โบราณคดีหนองราชวัตร จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ คือ การพัฒนาสื่อ
การเรียนรู้ให้กับแหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร รวมทั้งส่งต่อไปยังหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ ใน
ชุมชนที่มีความต้องการสื่อการเรียนรู้ชุดนี้ และจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

3. ผลการประเมินการใช้สื่อการเรียนรู้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนโดยใช้แหล่งเรียนรู้โบราณคดีหนองราชวัตร เพ่ือการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ผลการทดลองใช้สรุปได้
ดังนี้ 

3.1 ด้านผลผลิตของโครงการ ได้ผลผลิต ประกอบด้วย  
1) สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร  
2) สื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ เรื่อง แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร  
3) สื่อประเภทสิ่งพิมพ์โปสเตอร์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่งโบราณคดีหนองราช

วัตร  
4) ผลผลิตที่ได้จากการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน จ านวน 4 ฐาน

กิจกรรม 
3.2 ด้านผลกระทบที่เกิดขึ้น  

1) หน่วยงานบริหารส่วนต าบลหนองราชวัตร ผู้น าและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ตระหนัก
และเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาแหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร  

2) โรงเรียนในเขตที่ตั้งของแหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร ได้เล็งเห็นถึงการส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพท่ีตนมีโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของตน  

3) นักโบราณคดีประจ าแหล่งโบราณคดีหนองราชวัตรได้รับการสนับสนุนในด้านการ
พัฒนาแหล่งโบราณคดีหนองราชวัตรมากข้ึน  

4) ผลกระทบด้านอ่ืนๆ ได้ชิ้นงานที่เป็นสื่อการเรียนรู้รูปแบบสื่อมัลติมีเดียและสื่อวีดิทัศน์ 
รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ส าหรับประชาสัมพันธ์ 

3.3 ด้านความยั่งยืน  
1) ได้น าแนวทางในการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์นี้ไปประยุกต์ต่อยอดส าหรับการจัด

กิจกรรมให้ความรู้แก่คนในชุมชน  
2) ได้รับความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและความส าคัญของแหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร  
3) ท าให้หน่วยงานภายในชุมชนเกิดการตื่นตัว ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการ

ร่วมกันพัฒนาแหล่งโบราณคดีหนองราชวัตรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญของชุมชน 
 
จิรายุฑ ประเสริฐศรี และ คชากฤษ เหลี่ยมไธสง (2557) ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ส าหรับเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาสื่อ
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มัลติมีเดียเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ส าหรับเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ 2) ศึกษาการรับรู้ของกลุ่ม
ตัวอย่าง หลังการชมสื่อมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น 3) ศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างหลังการชมสื่อ
มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น 4) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าชมสื่อมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 372 คน และผู้เข้าชมสื่อ
มัลติมีเดียผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จ านวน 35 คน โดยวิธีสุ่มแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
1) สื่อมัลติมีเดียเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ส าหรับเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ 2) แบบประเมิน
คุณภาพสื่อมัลติมีเดีย 3) แบบวัดการรับรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ 5) 
การเผยแพร่สื่อมัลติมีเดียผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ส าหรับเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก และผู้เข้าชมสื่อมัลติมีเดียผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
จ านวน 35 คน กดปุ่มชอบ (Like) คิดเป็นร้อยละ 97.10 
 

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 และผู้สนใจที่เข้าชมเว็บไซต์ระหว่างเดื อน
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 และผู้ใช้มีความพึงพอใจต่ อเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับดีมาก 

 
หั สนั ย  ริย าพันธ์  (2554) ท าการวิจั ย เรื่ อ ง  การพัฒ นาเว็บ ไซต์ ศ าลา พุ่ มข้ าวบิณ ฑ์ 

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

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า เว็บไซต์ศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นโดยโปรแกรมส าเร็จรูปในการพัฒนาเว็บไซต์ ได้แก่ โปรแกรมแมโครมีเดียดรีมวีพเวอร์ และ
โปรแกรมแมโครมีเดียแฟลช โดยมีข้ันตอนการพัฒนาเว็บไซต์ 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) 
 

ทัตพงศ์ เที่ยวแสวง, อุดมศักดิ์ เดโชชัย, จิตติมา ด ารงวัฒนะ และ เดโช แขน้ าแก้ว (2560) ท า
วิจัยเรื่อง การศึกษาภูมิปัญญาการแกะรูปหนังตะลุง กรณีศึกษา : วิสาหกิจชุมชนแกะรูปหนังตะลุง 
ชุมชนบ้านสวนจันทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์ของงานวิจัย คือ 1. เพ่ือ
ศึกษาภูมิปัญญาการแกะหนังตะลุง กรณีศึกษา : วิสาหกิจชุมชนแกะรูปหนังตะลุง ชุมชนบ้านสวน
จันทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมภูมิปัญญาการแกะรูป
หนังตะลุง กรณีศึกษา : วิสาหกิจชุมชนแกะรูปหนังตะลุง ชุมชนบ้านสวนจันทร์ อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีผลการวิจัย คือ  

1. ภูมิปัญญาการแกะรูปหนังตะลุงโดยรวมพบว่า รูปแบบของการแกะรูปผลิตภัณฑ์หนังตะลุง
เป็นวัตถุดิบที่ได้มาจากหนังวัวเป็นหลัก ขั้นตอนการแกะรูปหนังตะลุงจะอาศัยช่างผู้มีความช านาญใน
การแกะ และมีความเข้าใจในตัวละครของหนังตะลุงความหลากหลายของผลิตภัณฑ์หนังตะลุงจะผลิต
ขึ้นตามความต้องการของตลาด และล้อไปตามวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น 

2. แนวทางการส่งเสริมภูมิปัญญาการแกะรูปหนังตะลุง พบว่า มีการพัฒนาสร้างสรรค์ภูมิปัญญา
การแกะรูปหนังตะลุงให้เหมาะกับยุคกับสมัยและเกิดประโยชน์ในการด า เนินชีวิตโดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นพ้ืนฐาน ส าหรับด้านการตลาดนั้นทางกลุ่มมักจะมีการออกงานสินค้า และผลิตภัณฑ์และ
เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์นอกจากนี้ยังพบอีกว่า ทางกลุ่มมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนรุ่น
หลังเพ่ือมิให้สูญหายและจะเน้นรูปแบบผลิตภัณฑ์สีสันลวดลายให้มีความหลากหลายเพ่ือที่สนใจของ
ลูกค้ามากยิ่งขึ้น การถ่ายทอดองค์ความรู้ยังคงยึดหลักการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นอยู่และมีการเสริมสร้าง
องค์ความรู้โดยการใช้วิธีการเปิดสอนหลักสูตรให้กับผู้ที่สนใจที่จะเรียนการแกะหนังตะลุง 
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สรุปได้ว่า การแกะรูปหนังตะลุงได้มีการพัฒนาประเภทผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย และยังเผยแพร่
การถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจในงานด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนนักเรียน  นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป 
 

 
 




