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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บไซต์น าเสนอภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในพื้นที่ชุมชนวัดศรีสุพรรณ(วัวลาย) 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และ เพื่อประเมินผลการใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลทั่วไปด้านความรู้ ความตระหนักและความพึงพอใจจาก
การใช้เว็บไซต์  โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ บุคคลทั่วไป และ บุคคลที่สนใจ ในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 50 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อน าเสนอภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในพื้นที่ชุมชนวัดศรี
สุพรรณ(วัวลาย) อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และ 2) แบบประเมินการใช้เว็บไซต์ ซึ่งได้ผลลัพธ์จากการวิจัยดังนี้ 1) เว็บไซต์ในการ
น าเสนอภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในพื้นที่ชุมชนวัดศรีสุพรรณ มีการน าเสนอประวัติชุมชนวัดศรีสุพรรณที่ประกอบไปด้วย แหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนเป็นแหล่งที่มีการอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาในการท าเครื่องเงิน และ เครื่องเขิน ข้อมูลปราชญ์ในชุมชน รวมทั้งข้อมูล
สถานที่ท่ีส าคัญในชุมชน 2) ระดับความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์เฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
 

ค าส าคัญ: การพัฒนาเว็บไซต,์ ภูมปิัญญาล้านนา, เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

Abstract 
 

This research aims to develop a website for presenting Lanna’s local wisdom on handicraft in the area of Wat Sri 
Supan (Wuai Lai), Meaung District, Chiang Mai Province and to evaluate the use of the website of general persons on 
knowledge, realization, and satisfaction towards the use of this website. The sample group was 50 ordinary people and 
anyone interested living in the area of Meaung District, Chiang Mai Province. Tools used in this research were: 1) a website 
presenting Lanna’s local wisdom on handicraft in the area of Wat Sri Supan (Wuai Lai), Meaung District, Chiang Mai Province; 
and 2) Assessment Form on the Use of the Website. The results were as follows: 1) a website presenting Lanna’s local 
wisdom on handicraft in the area of Wat Sri Supan was obtained for presenting history of Wat Sri Supan community consisted 
of community’s learning sources helping to conserve local wisdom on silverware and lacquer, data on community’s local 
philosophers and some important places; 2) Satisfaction towards the use of this website was averaged at 4.14, considered as a 
high satisfactory level. 
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บทน า 
ชุมชนวัดศรีสุพรรณเป็นชุมชนเก่าแก่ บรรพบุรุษของชาวชุมชนวัดศรีสุพรรณเดิมตั้งถิ่นฐานเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมเครื่องเงินอยู่

ในแขวงเมืองปั่น แถบลุ่มแม่น้ าสาละวิน มีชื่อเรียกว่าบ้านงัวลาย (งัว เป็นภาษาถิ่น แปลว่า วัว) พระเจ้ากาวิละได้ให้ชาวบ้านงัวลายตั้งถิ่นฐาน
อยู่ที่อ าเภอหางดง ในบริเวณ ที่ติดกับหมู่บ้านกวน  โดยบ้านงัวลายท าเครื่องเงินและหมู่บ้านกวนท าเครื่องปั้นดินเผา  ต่อมาจึงได้ย้าย
ชาวบ้านงัวลายเข้ามาในเมือง แต่ไม่ได้ย้ายชาวบ้านกวนเข้ามาด้วยเพราะว่าการท าเครื่องปั้นดินเผาก่อให้เกิดควันเป็นจ านวนมากจึงไม่เหมาะ
ที่จะย้ายเข้ามาในเมือง ดังนั้นจึงมีแต่เฉพาะชาวบ้านงัวลายเท่านั้นที่ได้ย้ายมาตั้งถิ่นฐานใหม่รอบคูเมือง แต่ก็ยังมีหมู่บ้านที่ช่ือว่างัวลายอยู่
ในอ าเภอหางดงปรากฏเป็นหลักฐานมาจนถึงปัจจุบัน  ชาวบ้านงัวลายที่ย้ายเข้ามาในสมัยนั้นส่วนใหญ่เป็นช่างฝีมือที่มีทักษะในการท า
เครื่องเงิน และได้รับการสืบทอดวิชาชีพช่างเงินมาจากบรรพบุรุษ คนในชุมชนบ้านงัวลายส่วนใหญ่ยึดอาชีพท าเครื่องเงินเพื่อสร้างรายได้แก่
ครอบครัว โดยมีการแบ่งงานกันท าภายในครอบครัว ซึ่งฝ่ายชายจะเป็นฝ่ายตีขึ้นรูปภาชนะ ในขณะที่ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายตกแต่งให้มีความ
ประณีตสวยงาม ผู้เฒ่าและเด็ก ๆ  มีหน้าที่ขัดเงาให้เครื่องเงินมีความงดงามน่าใช้ ชาวบ้านชุมชนวัดศรีสุพรรณเป็นส่วนหนึ่งของบ้านวัวลาย  
มีผลงานการท าเครื่องเงินเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับนับถือของผู้คนในวงกว้างแล้วยังมีผลงานการท าเครื่องเขินที่เป็นภูมิปัญญา
ล้านนาสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษอีกด้วย และในปี พ.ศ. 2543  ซึ่งเป็นปีครบรอบการจัดตั้งวัดศรีสุพรรณได้ 500 ปี ท่านเจ้าอาวาส
และทางกลุ่มจึงถือโอกาสนี้จัดตั้ง “กลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณ” โดยมีเป้าหมายในการอนุรักษ์และส่งเสริมอาชีพท า
เครื่องเงิน ซึ่งได้ใช้พื้นที่ภายในวัดเพื่อให้เป็นศูนย์กลางของการท ากิจกรรม มีการสร้างความเข้าใจให้แก่คนในชุมชนเพื่อให้เกิดความ
ตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งดึงสล่าในชุมชนเข้ามารวมตัวกันในกลุ่ม โดยให้ สล่าเหล่านี้เป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้เชิงศิลป์ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนวัดศรีสุพรรณ รวมถึงพระสงฆ์ สามเณร คนรุ่นใหม่ในชุมชน และนักท่องเที่ยว 
ซึ่งในเวลาต่อมาทางชุมชนได้จัดตั้งศูนย์วิสาหกิจชุมชนเพื่อเปิดพื้นที่ทางการตลาดให้กับชาวบ้านที่ประกอบอาชีพช่างเงิน พร้อมกัน
นี้ยังรวบรวมสล่าในชุมชนทั้งหมดร่วมกันสร้างอุโบสถเงินหลังแรกและหลังเดียวของโลกให้เกิดขึ้นภายในวัดศรีสุพรรณ อุโบสถเงิน
หลังนี้นอกจากจะมคีวามหมายในเชิงเป็นสัญลักษณ์ของการร่วมแรงร่วมใจภายในชุมชน ยังกระตุ้นจิตส านึกรักภูมิปัญญาของคนใน
ชุมชนได้เป็นอย่างดี (คมสัน สุริยะว และ ศิริพร ศรีชูชาติ: ออนไลน์) 

ตามเอกสารร่องรอยหลักฐานความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ นับว่าชุมชนวัดศรีสุพรรณ (วัวลาย) นั้น  มีประวัติศาสตร์
ความเป็นมายาวนานกว่า 500 ปี นั่นแสดงถึงความเป็นชุมชนอันเก่าแก่ ที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์ มีศิลปะ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีประโยชน์ต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และอนุรักษ์ให้แก่ชุมชนและเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ตระหนัก เห็น
คุณค่า และมีความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตของคนในชุมชนวัดศรสีุพรรณ (วัวลาย) ของตน สอดคล้องกับการสัง่สมภูมิปัญญาเฉพาะของ
ตนที่มีอยู่เป็นจ านวนมากนั้น บางพื้นที่มีการสร้างภูมิปัญญาที่ใช้ในพื้นท่ีของตน จนเรียกได้ว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local 
Wisdom) หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom) เป็นเรื่องของการใช้ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความเช่ือ (Belief) 
และพฤติกรรม (Behavior) ซึ่งเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ท่ีเป็นองค์รวมระหว่างคนกับคน คนกบัธรรมชาติแวดล้อม และคนกับ
สิ่งทีเ่หนือธรรมชาติ (กนกพร ฉิมพลี, 2555: 1) ประกอบกับการรูจักบานเมืองของตนเอง เปนเรื่องส าคัญที่สุดของการวางรากฐาน 
แหงความรูสกึในชาติการที่เราจะศึกษาและรักอะไร ไดลึกซึ้งและยืนยาวเราตองรูจักสิง่ที่เราจะรักเสียกอน (กฤษณ ฤทธิ์เดชา, 2554)  
ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญที่จะน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรม โดยมีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล องค์ความรู้ ภูมิปัญญาภายในชุมชนอย่างเป็นระบบ ซึ่งภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นองค์ความรู้ ซึ่งจัดว่าเป็น
พื้นฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ที่ช่วยในการเรียนรู้เพื่อการแก้ปัญหา ช่วยการจัดการ และการปรับตัวในการด าเนินชีวิตของคนเรา 
จึงควรมีการสืบค้น ศึกษา ถ่ายทอด พัฒนา และน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง เพราะภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเกิด
จากการสั่งสมประสบการณ์จากการมีส่วนร่วม การปฏิสัมพันธ์ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ภูมิปัญญาเหล่านี้เอื้ออ านวยให้คนใน
ท้องถิ่นสามารถด ารงชีวิต และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนเอง โดยผ่านกระบวนการทางจารีตประเพณี  วิถีชีวิต 
และพิธีกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความสมดุล (เดชดนัย จุ้ยชุม และ ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์, 2560)  อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ภูมิ
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ปัญญาท้องถิ่นแก่บุคคลทั่วไปได้รบัทราบ ได้ความรู้ เกี่ยวกับข้อมูลภูมิปัญญาในพื้นที่ชุมชนวัดศรีสุพรรณ ช่วยปลูกจิตส านึกในการ
อนุรักษภ์ูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงขนมธรรมเนียม ประเพณีและวิถีชีวิตของคนในชุมชน เพื่อผลักดันชุมชนวัดศรีสุพรรณ (วัวลาย) 
ไปสู่ชุมชนที่มีความเข็มแข็งและยั่งยืน ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่อพัฒนาเว็บไซต์น าเสนอภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในพื้นที่ชุมชนวัดศรีสุพรรณ(วัวลาย) อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
2.  เพื่อประเมินผลการใช้งานเว็บไซต์น าเสนอภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในพื้นที่ชุมชนวัดศรีสุพรรณ (วัวลาย) ของ

บุคคลทั่วไปด้านความรู้ ความตระหนักและความพึงพอใจจากการใช้เว็บไซต์ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1.  ได้เว็บไซต์ในการน าเสนอข้อมูลภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในพื้นที่ชุมชนวัดศรีสุพรรณ (วัวลาย) อ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ 
2.  สามารถแสดงต าแหน่ง และ การน าทางไปยังแหล่งภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในพื้นที่ชุมชนวัดศรีสุพรรณ (วัวลาย) 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

บุคคลทั่วไป และ บุคคลที่สนใจ ในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 50 คน  
2.  พัฒนาเว็บไซต์น าเสนอภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในพื้นที่ชุมชนวัดศรีสุพรรณ(วัวลาย) อ าเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่ รูปแบบการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนา โดยใช้แบบแผนพัฒนาซอฟต์แวร์ตามวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC: 
System Development Life Cycle) (กิตติวรรธน์  กิตติวรรธนา, 2558: 1394) จ านวน 7 ขั้นตอน ดังนี ้ 

2.1 ขั้นเข้าใจปัญหา ท าการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรม จากการสอบถามจาก
ปราชญ์ชาวบ้าน ปราชญ์ในชุมชนวัดศรีสุพรรณ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา
ล้านนา ที่ยังไม่มีการจัดเก็บหรือจัดการอย่างเป็นระบบน าไปสู่การเผยแพร่ภูมิปัญญาต่อบุคคลรุ่นหลัง และบุคคลที่สนใจ 

2.2 ขั้นการศึกษาความเป็นไปได้ เมื่อท าการรวบรวมข้อมูลเพื่อท าความเข้าใจในปัญหาแล้ว ต่อไปจึงท าการศึกษา
ความเป็นไปได้ที่จะจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาล้านนาอย่างเป็นระบบ และสามารถเผยแพร่สู่คนรุ่นหลังและบุคคลที่
สนใจ โดยการพัฒนาเว็บไซต์ภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในพื้นที่ชุมชนวัดศรีสุพรรณ (วัวลาย) ที่สามารถจัดการกับองค์ความรู้
ได้อย่างเป็นระบบ และด้วยคุณสมบัติของเว็บไซต์จึงสามารถเผยแพร่องค์ความรู้แก่คนรุ่นหลังและผู้ที่สนใจได้ 

2.3 ขั้นการวิเคราะห์ ท าการวิเคราะห์ก าหนดขอบเขต โดยวิเคราะห์ระบบในด้านการน าเสนอข้อมูลด้านต่างๆ 
บุคคลที่เกี่ยวข้อง การไหลของข้อมูลที่เกี่ยวพันภายในระบบ โดยระบบแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนผู้ใช้งานทั่วไป และ ผู้ดูแลระบบ 
โดยผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลของระบบได้ทุกส่วน คือ เพิ่ม ลบ แก้ไขได้ ส าหรับผู้ใช้สามารถท าการค้นหาข้อมูลชุมชนวัด
ศรีสุพรรณ ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสถานที่ และข้อมูลแผนที่รวมถึงการเดินทางไปยังสถานที่น้ัน 

2.4 ขั้นการออกแบบ ท าการออกแบบระบบให้มีรูปแบบเป็นระเบียบและเรียบง่ายไม่ซับซ้อน สามารถใช้งาน
ได้อย่างสะดวก มีความสม่ าเสมอตลอดทั้งเว็บไซต์ ทั้งในด้านกราฟิก และการใช้โทนสีเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานท่ัวไป   

2.5 ขั้นการพัฒนาระบบ ระบบในงานวิจัยนี้ เป็นเว็บไซต์ที่พัฒนาโดยใช้ภาษา PHP Codeigniter Framework ใน
การพัฒนาระบบ โดยใช้ XAMPP เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ และสร้างฐานข้อมูลโดย phpMyAdmin เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 
โดยภายในเว็บไซต์มีเมนูน าเสนอข้อมูล ดังนี้ 1) ข้อมูลชุมชนวัดศรีสุพรรณ มีเมนูย่อยคือ ประวัติชุมชนวัดศรีสุพรรณ, แหล่ง
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เรียนรู้ในชุมชน, ภูมิปัญญาในชุมชน, ปราชญ์ในชุมชน, วิถีชีวิตในชุมชน, องค์ความรู้ 2) สถานที่ส าคัญ 3) ที่พัก 4) ข่าว
ประชาสัมพันธ์ 5) กระทู ้และ6) การเดินทาง 

2.6 ขั้นทดสอบการติดตั้ง เมื่อท าการพัฒนาเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อย จึงท าการติดตั้งเว็บไซต์บนเซิร์ฟเวอร์
จ าลองเพื่อท าการทดสอบการท างานของระบบ ทั้งในส่วนของผู้ดูแลระบบและส่วนของผู้ใช้ โดยในส่วนของผู้ดูแลระบบ ท า
การทดสอบการเพิ่มข้อมูล การแก้ไขข้อมูล รวมทั้งการจัดการข้อมูลในส่วนต่างๆ ส าหรับส่วนของผู้ใช้ ท าการทดสอบใน
ส่วนของการค้นหาข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการค้นหาสถานท่ี และการน าทางไปยังสถานท่ีนั้นๆ 

2.7 ขั้นการบ ารุงรักษา เมื่อทดสอบการท างานของระบบเป็นที่เรียบร้อย จึงต้องมีการบ ารุงรักษาระบบเพื่อ
เวลาน าไปใช้งาน ข้อมูลจะได้มีความถูกต้องและใช้งานได้อยู่เสมอ  

เมื่อได้เว็บไซต์ที่ผ่านขั้นตอนการพัฒนาท้ัง 7 ขั้นตอนเป็นท่ีเรียบร้อย จึงน าเว็บไซต์ไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
และให้ผู้ใช้ตอบแบบประเมินการใช้เว็บไซต์น าเสนอภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในพื้นที่ชุมชนวัดศรีสุพรรณ(วัวลาย) 
และน าผลการตอบแบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์มาสรุปผล ดังตารางที่ 1 

 

ผลการวิจัย 
จากการวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้ 
1.  ผลการพัฒนาเว็บไซต์น าเสนอภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในพื้นที่ชุมชนวัดศรีสุพรรณ(วัวลาย) อ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ 
การพัฒนาเว็บไซต์ในครั้งนี้ ท าการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้แบบแผนพัฒนาซอฟต์แวร์ตามวงจรการพัฒนาระบบ ท า

ให้ได้เว็บไซต์ในการน าเสนอภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในพื้นที่ชุมชนวัดศรีสุพรรณ ซึ่งมีการน าเสนอประวัติชุมชนวัดศรี
สุพรรณที่ประกอบไปด้วย แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นแหล่งที่มีการอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาในการท าเครื่องเงิน และ เครื่องเขิน 
ภายในเว็บไซต์ยังมีการน าเสนอปราชญ์ในชุมชน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาในชุมชน รวมทั้งน าเสนอข้อมูล
สถานที่ท่ีส าคัญในชุมชน เช่น วัดศรีสุพรรณ ที่มีการจัดสร้างอุโบสถวัดด้วยเงินทั้งหลัง ซึ่งเป็นอุโบสถเงินหลังแรกของโลก เว็บไซต์
มีการน าเสนอที่พักในชุมชนด้วยส าหรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งการน าเสนอเส้นทางไปยังสถานที่น้ันๆ 

2.  ผลการประเมินการใช้งานเว็บไซต์น าเสนอภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในพ้ืนท่ีชุมชนวัดศรีสุพรรณ(วัวลาย) 
จาก ตารางที ่1 ผลการตอบแบบประเมนิการใช้งานเว็บไซต ์จากผู้ใช้งานเว็บไซต์ 50 คน ท าการตอบแบบประเมินที่มี

การแบ่งระดับความพึงพอใจอยู่ 5 ระดับ มีรายการประเมินความพึงพอใจ 10 ประเด็น พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในการใช้งาน
เว็บไซต์เฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก โดยรายการประเด็นเรื่อง ความสวยงามของเว็บไซต์มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
เท่ากับ 4.30 รองลงมาคือรายการประเด็นเรื่อง ประโยชน์จากการใช้เว็บไซต์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และอันดับสามคือ เว็บไซต์ใช้
งานง่าย สะดวก และ เกิดแรงจูงใจในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.22 ตามล าดับ 
 

ตารางที ่1 ผลการตอบแบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์ 
รายการประเมิน X SD ระดับคุณภาพ 

1. การน าเสนอเนื้อหามีความครบถว้น 4.16 0.58 พอใจมาก 

2. การน าเสนอเนื้อหามีความนา่สนใจ 4.06 0.71 พอใจมาก 

3. ภาพประกอบมีความน่าสนใจ 3.98 0.59 พอใจมาก 

4. รูปแบบของตัวอกัษรมีความเหมาะสม 4.08 0.63 พอใจมาก 

5. การออกแบบหน้าเว็บไซต์มีความน่าสนใจ 3.98 0.65 พอใจมาก 

6. ความเร็วของการประมวลผล 4.18 0.85 พอใจมาก 

7. ความสวยงามของเว็บไซต์ 4.30 0.81 พอใจมาก 
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รายการประเมิน X SD ระดับคุณภาพ 

8. เว็บไซต์ใช้งานง่าย สะดวก 4.22 0.62 พอใจมาก 

9. ประโยชน์จากการใช้เว็บไซต์ 4.24 0.72 พอใจมาก 

10. เกิดแรงจูงใจในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 4.22 0.82 พอใจมาก 

เฉลี่ยในภาพรวม 4.14 0.70 พอใจมาก 
 

จากตารางแสดงผลการตอบแบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์ โดยมีรายการประเมิน 10 รายการ จากผู้ตอบแบบประเมิน 
50 คน ซึ่งมีผลการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.7 ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก 

อภิปรายผล 
การพัฒนาเว็บไซต์น าเสนอภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในพื้นที่ชุมชนวัดศรีสุพรรณ(วัวลาย) อ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ มีสาระส าคัญในการอภิปรายผล ดังนี้ 
1.  การพัฒนาเว็บไซต์ในงานวิจัยนี้พัฒนาโดยใช้แบบแผนพัฒนาซอฟต์แวร์ตามวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC: System 

Development Life Cycle) (กิตติวรรธน์  กิตติวรรธนา, 2558: 1394) จ านวน  7 ขั้นตอน โดยเริ่มจากขั้นเข้าใจปัญหา น าไปสู่ขั้น
การศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อท าการวิเคราะห์ระบบจากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนของการออกแบบระบบส าหรับการใช้งานภายในเว็บไซต์ 
และน าสิ่งที่ได้จากการออกแบบระบบไปสู่ขั้นตอนของการพัฒนาเว็บไซต์ เมื่อได้เว็บไซต์ที่พัฒนาแล้ว จึงท าการทดสอบการติดตั้งและ
การใช้งานเว็บไซต์ จนแน่ใจว่าเว็บไซต์สามารถใช้งานได้ดี จึงเข้าสู่ขั้นตอนของการบ ารุงรักษา เมื่อได้ระบบที่ใช้งานได้ดีแล้วจึงน าไป
ทดลองใช้งานกับกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 50 คน และให้ผู้ใช้ตอบแบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์หลังจากใช้งานเว็บไซต์แล้ว จึงน า
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบประเมินไปสู่ขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 

2.  การประเมินผลการใช้งานเว็บไซต์ จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 50 คน ได้ผลประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน
เว็บไซต์เฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก น่าจะมีผลมาจากการพัฒนาเว็บไซต์ในครั้งนี้ มีการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบ ด้วยขั้นตอนการพัฒนา 7 ขั้นตอน สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท าการพัฒนาเว็บไซต์ตามหลักการวิจัยและพัฒนาซึ่งมีการวางแผนด าเนินการสร้าง ปรับปรุงแก้ไข 
และพัฒนาอย่างเป็นระบบ จนได้เว็บไซต์ที่มีคุณภาพ (วิวัฑฒน์  สมตน และ รัฐพล ประดับเวทย์, 2558) 

เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายประเด็น ประเด็นที่ได้ผลประเมินความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความสวยงามของเว็บไซต์ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 อาจเนื่องจากการใช้สีสันและการออกแบบภายในเว็บไซต์เน้นให้มีการใช้โทนสีและรูปแบบที่มีความสม่ าเสมอ เป็น
รูปแบบเดียวกันทั้งเว็บ สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในส่วนของกลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านการออกแบบหน้าเว็บเพจอยู่ในระดับสูง อาจเนื่องมาจากเว็บไซต์มีรูปแบบที่เป็นระเบียบและเรียบง่ายไม่
ซับซ้อน สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก มีความสม่ าเสมอตลอดทั้งเว็บไซต์ ทั้งในด้านกราฟิก และการใช้โทนสี (หัสนัย ริยาพันธ,์ 2554: 28) 

รองลงมาคือ ประโยชน์จากการใช้เว็บไซต์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 เนื่องมาจากผู้วิจัยได้มีการก าหนดเป้าหมายของการ
น าเสนอข้อมูลอย่างชัดเจน ในการน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในด้านต่าง  ๆที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนวัดศรี
สุพรรณเพื่อเป็นการเผยแพร่และน าเสนอข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจและเป็นการอนุรักษ์ซึ่งภูมิปัญญาล้านนาอันมีค่า และสอดคล้องกับ
ประเด็นการประเมินอันดับสามในประเด็นผู้ใช้เกิดแรงจูงใจในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
ประเด็นเว็บไซต์ใช้งานง่าย สะดวก เนื่องจากมีการออกแบบจัดท าล าดับการเช่ือมโยงของเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ให้อยู่ในรูปแบบ
เดี ยวกันเพื่ อให้ ง่ ายต่ อการใช้ งานและค้นหา สอดคล้ องกั บงานวิ จั ยเรื่ อง การพัฒนาเว็บไซต์ ศาลาพุ่ มข้ าวบิณฑ์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อด้านการเข้าถึงข้อมูลในเว็บเพจอยู่ในระดับดีอาจเนื่องมาจากการ
ออกแบบจัดท าแผนที่เว็บไซต์ และจัดระบบข้อมูลให้ง่ายและสะดวกในการเข้าถึง นอกจากนี้ภายในเว็บไซต์ยังมีการน าเสนอแผนที่และการ
น าเสนอเส้นทางไปยังต าแหน่งสถานที่น้ัน  ๆเพื่อช่วยให้ผู้สนใจหรือนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปสถานที่นั้นได้ถูกต้อง (หัสนัย ริยาพันธ์, 
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2554: 30) และสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โดยมีการน าเสนอข้อมูลการ
ท่องเที่ยวที่ประกอบไปด้วยข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่าง  ๆในจังหวัดกระบี่ ข้อมูลโรงแรมที่พัก กิจกรรมการท่องเที่ยว ข้อมูลการเดินทาง 
แผนที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไป (ชาญชัย แก้วกระจ่าง, 2555: 48) 
 

ข้อเสนอแนะ 
การน าเสนอข้อมูลภายในเว็บไซต์ในปัจจุบันเป็นภาษาไทย ในอนาคตหากมีการพัฒนา โดยเพิ่มเติมข้อมูลใน

ลักษณะภาษาต่างประเทศ จะสามารถเป็นช่องทางเผยแพร่ภูมิปัญญาล้านนาแก่ผู้สนใจที่เป็นชาวต่างชาติได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 หน้าจอประวตัิชุมชน และ องค์ความรูเ้ครื่องเงินและเครื่องเขิน 
ที่มา: พิมพ์ชนก สุวรรณศรี และคณะ (2559) 
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ภาพที ่2 หน้าจอภูมิปญัญาในชุมน สถานท่ีส าคัญ และ ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ที่มา: พิมพ์ชนก สุวรรณศร ีและคณะ (2559) 
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ภาพที ่3 หน้าจอการเดินทาง 
ที่มา: พิมพ์ชนก สุวรรณศรี และคณะ (2559) 
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