
 

 

 

บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง“การบูรณาการเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว ศูนย์

วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ” ได้รับทุน

สนับสนุนการวิจัยโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2560 ในการวิจัยในครั้งนี้ มี

วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลผ้าฝ้ายและผ้าไหม ตลอดจนอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการทอที่จัด

แสดงอยู่ในศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

2) เพ่ือการบูรณาการเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช 

พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยกระบวนการ SDLC 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย   

1) ผลการศึกษาบริบทและรวบรวมข้อมูลภาพรวมของการด าเนินงานศูนย์วัฒนธรรม

เฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง  กลุ่มนักวิจัยได้ท าการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม

ผู้เกี่ยวข้องของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง คือ ปราชญ์ผ้าไหม เช่น ช่างทอ  

ช่างปัก ช่างย้อม รวมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง  รวมทั้ง

เจ้าหน้าที่จาก เทศบาลต าบลสันก าแพง และผู้บริจาคผ้าไหม ผ้าฝ้ายและอุปกรณ์ให้กับพิพิธภัณฑ์ โดย

ใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลด้วยการระดมความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วม  และใช้แบบสัมภาษณ ์จ านวน

ทั้งสิ้น 35 คน  

ปราชญ์ช่างทอ ช่างย้อมเส้นไหมและช่างปัก มีประสบการณ์ในการท างานที่ตั้งแต่ 30 ปี

ขึ้นไปจนถึงพ่ึงเริ่มเข้ามาท างานได้แค่ 1 ปี โดยส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีขึ้นไป 

โดยสืบทอดอาชีพมาจากคนภายในครอบครัวที่ท าอาชีพนี้มาก่อน  ในการระดมความคิดเห็นในครั้งนี้

ผู้วิจัยและปราชญ์ชาวบ้าน ได้ร่วมกันถอดบทเรียนในการท างานในด้านการย้อม การทอผ้าไหมและ

การปัก 

ซิ่นผ้าไหม ซิ่นผ้าฝ้าย และอุปกรณ์ในการทอ ที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์มีจ านวนมากกว่า 900 

ผืน  บางส่วนได้รับการบริจาคจากผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน แต่ส่วนใหญ่ได้จากการเก็บรวมรวมจากเจ้าของ
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พิพิธภัณฑ์  ในการเก็บรักษานั้นจ าเป็นจะต้องมีเทคนิคในการควบคุมความชื้น อุณหภูมิที่เหมาะสม จึง

จะท าให้ผ้าสีไม่ซีด  

ในการน าสารสนเทศมาใช้ในการจัดแสดงสิ่งของในพิพิธภัณฑ์นั้น ควรเป็นสารสนเทศทั้ง

บนเว็บไซต์ และบนอุปกรณ์มือถือ โดยใช้ QR Code เพ่ือให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  ข้อมูลที่จัด

แสดงในเว็บไซต์นั้น ประวัติความเป็นมาของผ้าไหมสันก าแพง ,ลวดลายผ้าที่สื่อถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น,

ประวัติและรายละเอียดของผ้าแต่ละชิ้น, ขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงชิ้นงาน  เช่น 

การผลิตเส้นด้าย การย้อม  การออกแบบลาย การทอผ้า การปัก และการเย็บ เป็นต้น และข้อมูลที่ชู

ความงามของผ้าไหม/ผ้าฝ้าย สันก าแพงที่ใช้ในการประกวดนางงาม โดยข้อมูลดังกล่าวจัดแสดงเป็น 2 

ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

2) ผลการส ารวจรูปแบบการบูรณาการเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว            

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง โดยการการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการแจก

แบบสัมภาษณ์ให้แก่ปราชญ์ผ้าไหมสันก าแพง เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์เฉลิมราชฯ เจ้าหน้าที่จาก

หน่วยงานราชการ นักท่องเที่ยว  จ านวน 35 คนในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560    มีผลจากการวิเคราะห์

ข้อมูลน าเสนอ 2 ส่วนดังนี้  

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้ท าการศึกษาข้อมูล   คือ  เพศ  พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุระหว่าง 45 ปีขึ้นไป  มีความเก่ียวข้องกับผ้าไหมสันก าแพง  เป็นช่างทอ และ

ช่างปัก   มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผ้าไหมสันก าแพง  น้อยกว่า 3  ปี และ มากกว่า 10 ปี จ านวน

เท่ากัน   

 ความต้องการรูปแบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์  ผ้า

ไหมสันก าแพง  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการให้น าเสนอสารสนเทศในลักษณะ QR Code  รองลงมา

คือ Website  โดยแสดงเนื้อหา ด้าน ความเป็นมาและประวัติศาสตร์ผ้าไหมสันก าแพง, ลายผ้าที่เป็น

เอกลักษณ์ของผ้าไหมสันก าแพง และ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้า , ประวัติผ้าแต่ละผืนที่จัดแสดงใน

พิพิธภัณฑ์ และท าเนียบนางงามสันก าแพง  ภาษาที่ใช้ในการน าเสนอเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

สื่อที่ใช้ในการน าเสนอข้อมูลเป็นชนิด  รูปภาพและข้อความ  และควรมีการอธิบายวิธีการใช้งานระบบ   
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3) ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบูรณาการเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว     ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

งานวิจัยนี้ได้การบูรณาการเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  ศูนย์วัฒนธรรม

เฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยกระบวนการ SDLC  ได้

พัฒนาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Admin) ซึ่งเป็นเว็บไซต์  และในส่วนของ

นักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นส่วนของโมบายแอพพลิเคชัน  โดยนักท่องเที่ยวสามารถใช้โปรแกรมสแกนคิวอาร์

โค้ดจากเฟสบุ๊ค หรือ ไลน์ รวมทั้งจากแอพพลิเคชั่นสแกนคิวอาร์โค้ดที่พัฒนาจากระบบปฎิบัติการ

แอนดรอยในการเข้าใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้นได้  โดยสามารถเลือกแสดงผลเป็นทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

4) ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือบูรณาการเทคโนโลยี

สารเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง อ าเภอ     สัน

ก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจให้แก่ปราชญ์ผ้าไหม

สันก าแพง เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์เฉลิมราชฯ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการ นักท่องเที่ยว  รวมทั้งสิ้น 

35 คนในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561   

ผลความพึงพอใจในภาพรวมในการทดลองใช้ระบบสารสนเทศ คือ  4.61 เป็นความพึง

พอใจในระดับมากท่ีสุด ในด้านเนื้อหา  ด้านการออกแบบและการจัดการรูปแบบ ด้านการใช้งาน และ

ด้านความสะดวกในการใช้ระบบสารสนเทศ  

หากพิจารณาประเด็นย่อยของแต่ละด้านพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก

ที่สุด ยกเว้นเรื่อง ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์  ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจ

ของหน้าเว็บไซต์ เมนูต่าง ๆ ในเว็บไซต์ใช้งานได้ง่าย  สีพ้ืนหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการ

อ่าน  ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษรอ่านได้ง่ายและสวยงาม และระบบสารสนเทศฯ มีประโยชน์ 

ที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมาก 
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ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ในครั้ง

ถัดไป ดังต่อไปนี้ 

1) ควรมีสัญญาณไวไฟฟรี บริการให้แก่นักท่องเที่ยว เพ่ือให้สามารถเข้าใช้ข้อมูลได้

สะดวก รวดเร็วมากขึ้น และเผื่อกรณีที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบางคนที่ไม่ได้เปิดใช้สัญญาณโทรศัพท์ 

จะได้สามารถใช้งานระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นมาได้ 

2) ควรจัดท าป้าย QR Code เพ่ิมเติมให้กับสิ่งของที่จัดแสดงในลานบ้านด้วย 

3) ควรน าเอาข้อมูลประวัติของยุ้งข้าวแบบล้านนาที่อยู่ในลานของพิพิธภัณฑ์มาแสดง

เพ่ิมในระบบสารสนเทศดังกล่าว 

 

5.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งถัดไป 

1) ควรมีสัญญาณไวไฟฟรี บริการให้แก่นักท่องเที่ยว เพ่ือให้สามารถเข้าใช้ข้อมูลได้

สะดวก รวดเร็วมากขึ้น และเผื่อกรณีที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบางคนที่ไม่ได้เปิดใช้สัญญาณโทรศัพท์ 

จะได้สามารถใช้งานระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นมาได้ 

2) ควรจัดท าป้าย QR Code เพ่ิมเติมให้กับสิ่งของที่จัดแสดงในลานบ้านด้วย 

3) ควรน าเอาข้อมูลประวัติของยุ้งข้าวแบบล้านนาที่อยู่ในลานของพิพิธภัณฑ์มาแสดง

เพ่ิมในระบบสารสนเทศดังกล่าว 

4) ควรเพ่ิมส่วนการจัดการด้านการขายผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม การโอนเงิน การจัดส่ง

สินค้า   

5) ควรมีการแสดงคลิปวิดีโอในการแสดงการทอผ้า  การปักลายผ้า ฯลฯ  

 

 
 
 

 




