
 
บทที่ 5  

สรุปผลการวิจัย  
 

โครงการวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษารูปแบบการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน โคมไฟ 700 ปี 
เทศบาลเมืองแกน อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพ่ือศึกษาบริบทและ
รูปแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมด้านงานหัตถกรรม กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน โคมไฟ 700 ปี 
เทศบาลเมืองแกน อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  เพ่ือสร้างสื่อมัลติมีเดียด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เรื่อง โคมไฟ 700 ปี   เพ่ือประเมินคุณภาพสื่อสื่อมัลติมีเดียด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เรื่อง โคมไฟ 700 ปี และ  เพ่ือส ารวจความพึงพอใจในการใช้สื่อสื่อมัลติมีเดียด้านการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เรื่อง โคมไฟ 700 ปี ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ได้เลือก กลุ่มชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา เป็นต้นแบบในการด าเนินการวิจัย โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นเทคนิค
หลักในการด าเนินการวิจัย ในส่วนของบทที่ 5 นี้จะเป็นการสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย 
รวมทั้งข้อเสนอแนะจากการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย  
 โครงการวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษารูปแบบการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน โคมไฟ 700 ปี เทศบาล
เมืองแกน อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพ่ือศึกษาบริบทและรูปแบบภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมด้านงานหัตถกรรม กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน โคมไฟ 700 ปี เทศบาลเมือง
แกน อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  เพ่ือสร้างสื่อมัลติมีเดียด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง 
โคมไฟ 700 ปี   เพ่ือประเมินคุณภาพสื่อสื่อมัลติมีเดียด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง โคมไฟ 
700 ปี และ  เพ่ือส ารวจความพึงพอใจในการใช้สื่อสื่อมัลติมีเดียด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เรื่อง โคมไฟ 700 ปี 

จากการศึกษาและพัฒนาสร้างสื่อมัลติมีเดียด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เรื่อง โคมไฟ 
700 ปี ไดน้ าสื่อมัลติมีเดียและมีการท าเอกสารประกอบการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนและ ผู้สอน ได้
น าไปใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนวัดช่อแล อ. แม่
แตง  จ.เชียงใหม่  นอกจากนี้ยังสามารถน าไปใช้เพ่ือการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมนอกจากในหนังสือ
เรียน หรือจากครูผู้สอน โดยสามารถน าไปใช้เป็นสื่ออีกประเภทหนึ่ง เพ่ือให้นักเรียนเกิดความสนใจ
มากขึ้น ผู้ใช้งานและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการ์ตูนแอนิเมชัน สามารถเข้าใจได้ง่ายในหลักการท างาน
และวิธีใช้งานของระบบในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันให้กับบุคลลที่สนใจ 

โครงการวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษารูปแบบการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน โคมไฟ 700 ปี เทศบาล
เมืองแกน อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เกี่ยวกับโคมไฟ 700 ปีภายในชุมชน และน าเสนอรูปแบบของสื่อมัลติมีเดียด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เรื่อง โคมไฟ 700 ปีมีลักษณะการน าเสนอในรูปแบบของการ์ตูนเล่าเรื่องและเป็นตัวด าเนิน
เรื่องประกอบกับการใช้วีดีโอสาธิตในการน าเสนอขั้นตอนและวิธีการท าโคมไฟ 700 ปี อย่างละเอียด
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ข้อมูลที่น าเสนอมีทั้งในรูปของ ภาพนิ่ง ข้อความ และสื่อมัลติมีเดีย แล้วได้น าไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ประชากรในชุมชนที่มีสภาพสอดคล้องกับการวิจัย ได้แก่ ตัวแทนผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เรื่อง โคมไฟ 700 ปีที่เป็นตัวแทนศูนย์วิสาหกิจชุมชน กลุ่มจักรสานบ้านม่วงค า  อ. แม่แตง  จ.
เชียงใหม่ จ านวน 10 คน และ ครูผู้สอนที่เกี่ยวกับรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
โรงเรียนวัดช่อแล อ. แม่แตง  จ.เชียงใหม่ จ านวน 2 คน จ านวนรวม 12 คน โดยการจัดประชุม
สนทนากลุ่ม ทดลองการใช้สื่อมัลติมีเดีย และ รับฟังปัญหาการใช้งานของสื่อ พบว่า สื่อมัลติมีเดียควร
เพ่ิมความดังของเสียงบรรยายให้มีเสียงดังและชัดเจนขึ้น  และ ในส่วนของวิดีโอสาธิตใช้เวลายาวนาน
เกินไปอาจท าให้ผู้ชมเกิดความเบื่อหน่ายได้  เมื่อท าการปรับปรุงสื่อจนได้สื่อมัลติมีเดียด้านการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง โคมไฟ 700 ปี ที่สมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อย ขั้นต่อไปจึงน าสื่อดังกล่าวไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มประชากรในชุมชนที่มีสภาพสอดคล้องกับการวิจัย ครูจ านวน 2 
คน และนักเรียน จ านวน 50 คน โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล  อ. แม่แตง  จ.เชียงใหม่ จ านวนรวม 52  
คน  ผลการประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เรื่อง โคมไฟ 700 ปีที่
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านรวมคุณภาพท้ังหมด 5 ด้าน มีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.07 ซึ่งระดับคุณภาพ
อยู่ในระดับดี และความพึงพอใจในภาพรวมของนักเรียนที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียด้านการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เรื่อง โคมไฟ 700 ปีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง โคมไฟ 700 ปี มี
สาระส าคัญที่จะน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

ผลการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง โคมไฟ 700 ปี เป็นสื่อ
มัลติมีเดียที่มีการน าเสนอเทคนิคและวิธีการท าโคมไฟ 700 ปี  โดยมีการรวมองค์ประกอบของ
มัลติมีเดีย ทั้ง ข้อความ ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวีดีโอ ในการน าเสนอเนื้อหา โดยมีตัวการ์ตูน
เป็นตัวด าเนินเรื่องที่มีความน่าสนใจ และมีการใช้วีดีโอในการน าเสนอในขั้นตอนการสาธิตตามที่ได้
ศึกษาและรวบรวมข้อมูล สอดคล้องกับ อนิรุทธ์ สติมั่น และ คณะ   (2556) เรื่อง การพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ดนตรีจีนชุมชนบางหลวง   มีการน าเสนอเนื้อหาอย่างเป็นล าดับ
ขั้นตอน ท าให้ผู้เรียน สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนเหมาะสม ด้านส่วนประกอบด้วยมัลติมีเดียมี
การออกแบบหน้า จอที่เหมาะสม ง่ายต่อการใช้งานของนักศึกษา เนื่องจาก บทเรียนประกอบด้วย
รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหวและ มีสีและขนาดตัวอักษรชัดเจน สวยงาม อ่านง่าย เหมาะสม มีเสียงดนตรี
และเสียงเพลงประกอบ 

ผลการประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง โคมไฟ 700 ปี 
โดยท าการประเมินคุณภาพสื่อจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ท่าน พบว่าสื่อมีคุณภาพอยู่ในระดับดี  ด้วย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ถึงคุณภาพของสื่อที่มีการน าตัวการ์ตูนมาเป็นตัวด าเนินเรื่องราว
และน าไปสู่การน าเสนอเนื้อหา สอดคล้องกับ ชุมพล จันทร์ฉลอง (2558) เรื่อง การพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดียเรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติแบบเฟรมต่อเฟรม พบว่าผลการประเมินคุณภาพสื่อ
มัลติมีเดีย เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติแบบเฟรมต่อเฟรม ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ รวม
คุณภาพทั้ง 3 ด้านมีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.52 ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และสอดคล้องกับกับ 
นพรัตน์ กันทะวัง (2552) เรื่อง การออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการดุนลายอลูมิเนียมเบื้องต้น ซึ่ง
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พบว่าผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อเห็นว่า สื่ออิเล็กทรอนิกส์มีคุณภาพ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย3.30 และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหา เห็นว่า การนาเสนอเนื้อหาของสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีคุณภาพดีมาก 

 ผลการส ารวจความพึงพอใจในการใช้สื่อมัลติมีเดียด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง  
โคมไฟ 700 ปี ได้ผลประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 52 คน ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 แสดงว่า นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการใช้สื่อมัลติมีเดียสื่อด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง โคมไฟ 700 ปี ซึ่งในการ
ประเมินความพึงพอใจด้านที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด มี 2 ด้าน คือ ความเหมาะสมภาพโดยรวม
ของสื่อ และ การน าเสนอเนื้อหาเข้าใจง่าย ซึ่งมีค่าเท่ากับ 4.58 และ 4.52 ตามล าดับ เป็นข้อสังเกต
ที่ว่า นักเรียนมีความพึงพอใจกับการใช้สื่อมัลติมีเดียในการน าเสนอในรูปแบบของการด าเนินเรื่องด้วย
การ์ตูน ประกอบกับมีคลิปวีดีโอสาธิตขั้นตอนการท าโคมไฟ 700 ปีที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจใน
ขั้นตอนวิธีการได้ง่ายขึ้น สอดคล้องกับจิรายุฑ ประเสริฐศรีและคชากฤษ เหลี่ยมไธสง (2557) เรื่อง 
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ส าหรับเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัย
พบว่า การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  ส าหรับเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ มี
คุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี กลุ่มตัวอย่างมีการ รับรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมาก และผู้เข้าชม สื่อมัลติมีเดียผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จ านวน 35 คน กดปุ่มชอบคิด
เป็น ร้อยละ 97.10 และสอดคล้องกับ  
 
5.3 ปัญหาอุปสรรค 

การเก็บข้อมูลภายในชุมชน ต้องเก็บตามเวลาในการท ากิจกรรมนั้นๆ ภายในชุมชน ซึ่งภูมิปัญญา
บางอย่างมีการผลิตแค่ปีละหนึ่งครั้ง หรือไม่มีการผลิตตลอดปี ท าให้การเก็บข้อมูลต้องรอช่วงเวลาการ
ผลิต  
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรน าเอากิจกรรมที่ได้ด าเนินการในพ้ืนที่ ไปเผยแพร่ให้กับประชาชนและชุมชนอ่ืนที่สนใจ 
เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานที่ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด 

2. ควรจะมีการเพิ่มเครือข่ายเป็นกลุ่มเป้าหมายอ่ืนนอกจากโรงเรียนในชุมชน เช่น กลุ่มโรงเรียน
ในชุมชนใกล้เคียง 

3. ควรเพ่ิมตัวละครที่เป็นเด็กหรือนักเรียน เพ่ือเผยแพร่สืบสานอนุรักษ์และท าให้บทละครมี
ความน่าสนใจและดึงดูดเด็ก และเยาวชนสนใจมากขึ้น 

4. ควรสร้างตัวละครและมัลติมีเดียให้สวยงามข้ึน 
5. ควรเผยแพร่ สื่อมัลติมีเดียที่ได้ให้มากขึ้น เช่น Website Social Media หรือพัฒนาเป็น 

Application บน mobile 




