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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบ และเพื่อติดตามประเมินผล
การเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นออนไลน์ เครือข่ายมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคาม  ประชากร ได้แก่ บุคลากรศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน ทั้งประธานศูนย์และ
วิทยากรประจ าศูนย์ปราชญ์ ใน 4 จังหวัดได้แก่ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ 
จ านวน 130 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นปราชญ์ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 10 ศูนย์ๆละ 4 คน 
รวมจ านวน 40 คน เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบวัดผลการเรียนรู้ แบบประเมินคุณภาพ
เว็บไซต์ แบบประเมินสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อ
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ และแบบวัดการยอมรับและใช้เทคโนโลยี สถิติที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า  
  1) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นออนไลน์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

  2) ผลการฝึกปฏิบัติของทุกกลุ่ม โดยรวมเท่ากับ 99.20 
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  3) ผลการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรมมีคะแนนหลังการอบรมสูงกว่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 4) 
ผลการประเมินคุณภาพเว็บไซต์แหล่งการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 5) ผลการ
ประเมินสื่ออิเล็กทรอนิกส์น าเสนอองค์ความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด6) ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 7) ผลการ
ติดตามการเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้ มีผลด้านการยอมรับและใช้เทคโนโลยี โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด 
 

ค าส าคัญ : รูปแบบการเผยแพร่ แหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ออนไลน์ เครือข่าย 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

Abstract 
 The purposes of the research were to implement the model and to evaluate    the 
model for promoting the RMU online local wisdom learning centers. The target 
population was 130 officers of 18 local wisdom learning centers of the RMU networks in 
Roi-Ed, Khon Kaen, Maha Sarakham and Kalasin. The samples were 40 officers who 
were selected by purposive random sampling method from 10 learning centers. The 
instruments were two sets of an achievement test, an assessment form the website, an 
assessment form electronic media, a questionnaire, and acceptance and application of 
technology. The statistics used were percentage, mean, standard deviation. 
 Results of the research are as follows. 
  1) The findings revealed that the trainees improved the knowledge of the online 
local wisdom learning centers efficiency was 99.20% 
  2) Regarding the achievement, it was found that the average score of the 
trainees was higher than the standardized criteria efficiency was 80% 
  3) The website assessment was at the highest level. 4) The electronic media 
assessment was at the highest level. 5) The overall satisfaction of the trainees with the 
training curriculum was at a high level. 6) The acceptance and application of technology 
of the trainees was at the highest level.  
Keywords : Model for the Promotion of Online Local Wisdom Learning Centers    
       RMU Networks 
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บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 พ.ศ. 2545 
มาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการ
ด าเนินงาน และการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอด
ชี วิ ต ทุ ก รู ป แ บ บ ใ ห้ พ อ เ พี ย ง  แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ สนองการจัดการศึกษาทุก
ระบบ และพัฒนาตนเองได้ในทุกเวลา และทุก
สถานที่ โดย พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ได้
สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ โดยได้มีการก าหนดมาตรฐานแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆเพื่อสนับสนุนการศึกษาการ
เรียนรู้ทุกระบบท้ังในระบบนอกระบบและตาม
อัธยาศัยแหล่งเรียนรู้ไอซีทีหรือแหล่งเรียนรู้
ออนไลน์ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
, 2551 : 9) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องให้คนทุกกลุ่มทุกวัย สามารถเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ที่หลากหลายทั้งที่
เป็นวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ใหม่ 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ. 2555 : 39)  
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) เป็น
ความรู้ของชาวบ้านในท้องถิ่น ซึ่งได้มาจาก
ประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาดของ
ชาวบ้าน รวมทั้งความรู้ที่สั่งสมมาแต่บรรพ
บุรุษ สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่น
หนึ่ง ระหว่างการสืบทอดมีการปรับ ประยุกต์

และเปลี่ยนแปลง จนเกิดเป็นความรู้ใหม่ตาม
สภาพการทางสังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงมี
ความส าคัญต่ อชุมชนในการน าความรู้
ดังกล่าวมาใช้ในการด ารงชีวิต ซึ่งจะเป็นตัว
น าไปสู่การถ่ายทอดไปยังสมาชิกที่อยู่ใน
ชุมชนต่อไป (เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จ าเริญกุล. 
2544 : 3 ) 
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  ที่ได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ได้
ก าหนดสาระไว้ ในแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2552 - 2556 ส่งเสริมให้
จัดท าและใช้แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ที่
ประกอบด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์หลากหลาย
รูปแบบ หลากหลายองค์ความรู้ และสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดการแลกเปลี่ยนหรือเผยแพร่
ให้กับผู้ที่สนใจ โดยจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ไอซีที
ของชุมชน ที่พัฒนาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลาย เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
เข้าถึงแหล่งความรู้ข้อมูล ที่จะเป็นประโยชน์
แก่อาชีพและการด ารงชีวิตประจ าวันแก่
ประชาชนทั่วไป (กระทรวงเทคโนโลยีและ
การสื่อสาร, 2551 : 4 - 10) นอกจากนี้  ได้
จัดท ากรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ของ
ประเทศไทย (ICT 2020) โดยก าหนดกลยุทธ์ 
และมาตรการที่เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ ในการ
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พัฒนาแหล่งเรียนรู้ส าหรับประชาชนที่ มี
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ (กระทรวงเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร, 2550 : 17) แหล่งเรียนรู้ไอซีที หรือ
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ถือเป็นแหล่งเรียนรู้
ประเภทหนึ่งที่สนองต่อการจัดการศึกษาทุก
ระบบ เนื่องจากผลจากการที่การพัฒนา
เทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร สื่ อ ส า ร  ห รื อ  ไ อ ซี ที 
(Information and Communication 
Technology : ICT) อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 
เป็ น เทคโนโลยีที่ มี ค ว ามส าคัญ ในการ
ขับเคลื่อนความรู้ข้อมูลข่าวสารในโลกยุค
โลกาภิวัตน์  (ส านักงานเลขาธิ การสภา
การศึกษา. 2551 : 9) 
 จากการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ 
และแนวทางการเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น พบว่ายังขาดการรวบรวมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่เป็นหมวดหมู่และการจัดเก็บ
ยังไม่เป็นระบบอีกทั้งช่องทางส าหรับผู้ที่สน
ในในการการศึกษาองค์ความรู้ของปราชญ์ยัง
ไม่สะดวก ผู้วิ จัยจึงได้พัฒนารูปแบบการ
เผยแพร่แหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ออนไลน์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม เพื่อน ารูปแบบไปทดลองใช้กับ
บุคลากรศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน และติดตาม
ประเมินผลการเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้ เพื่อ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลการวิจัย 

เพื่อเป็นช่องทางการเรียนรู้และเป็นแนวทาง
การศึกษาส าหรับผู้ที่สนใจต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1 เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการ
เผยแพร่แหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ออนไลน์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 
 2 เพื่อติดตามประเมินผลการเผยแพร่
แหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นออนไลน์ 
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 
วิธีการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  บุคลากรในศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน ทั้ง
ประธานศูนย์และวิทยากรประจ าศูนย์ปราชญ์ 
ใน 4 จังหวัด ได้แก่  ร้อยเอ็ด ขอนแก่น 
มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ จ านวน 130 คน 
คัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยเป็นปราชญ์ที่
สมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 10 ศูนย์ รวม
จ านวน 40 คน  
 2. ตัวแปร 
  ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ ผลการสอบถาม
ความพึงพอใจของปราชญ์ชาวบ้านที่มีต่อการ
ทดลองใช้รูปแบบ และผลการยอมรับและใช้
เทคโนโลย ี
 3. เครื่องมือ 
  เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ 
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   1) แบบวัดผลการเรียนรู้ สร้างและ
หาคุณภาพด้วยวิธีหาความเที่ยงตรง ความ
ยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก ความเชื่อม่ันของ
แบบวัดผลการเรียนรู้ 
   2) แบบประเมินและแบบสอบถาม 
ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพเว็บไซต์ แบบ
ประเมินสื่ออิ เล็กทรอนิกส์  แบบสอบถาม
ความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อการ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ แบบสอบถามการ
ยอมรับและใช้เทคโนโลยี ในกระบวนการ
สร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยหา
ความสอดคล้องของข้อค าถามกับเนื้อหา 
(Index of Item Objective Congruence : 
IOC) ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยวิธีการ
หาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( -coefficients) จาก
สูตรครอนบาช (Cronbach) 
 4. การด าเนินการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้น ารูปแบบ ได้ท าการทดลอง
ตามขั้นตอนดังน้ี 
   ขั้นตอนที่ 1 ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ ผู้วิจัยประสานงานส านักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประกอบไปด้วย 
ร้อยเอ็ด ขอนแก่น  มหาสารคาม  และ
กาฬสินธุ์  และได้ประสานศูนย์ปราชญ์
ชาวบ้านทั้ง 4 จังหวัด เพื่อลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ เครือข่าย “เผยแพร่
องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น”  ณ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม  

   ขั้ น ต อ น ที่  2  ก า ห น ด ข น า ด
กลุ่มเป้าหมายในการทดลอง (Implement) 
   ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้คู่มือพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นออนไลน์ 
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ตามกิจกรรมในคู่มือ คือจัดเตรียมสถานที่ใน
การทดลอง ด าเนินกิจกรรมตามวิธีการพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ทดสอบ
ก่อนการอบรม  ด าเนินการอบรม  ทดสอบ
หลังการอบรม และสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการอบรม จากนั้นเก็บรวบรวม
ข้อมูล และตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
เอกสารแบบประเมิน 
   ขั้นตอนที่ 4 สอบถามความคิดเห็น
ด้านการยอมรับและใช้เทคโนโลยีของปราชญ์
ชาวบ้านด้วยแบบสอบถามการยอมรับและใช้
เทคโนโลยี ที่พัฒนาขึ้น 
   ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์ และสรุปผล
การทดลองใช้กิจกรรมการเผยแพร่แหล่งการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นออนไลน์ เครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล  
  ผู้วิ จัยน าข้อ มูลที่ รวบรวมจากแบบ
ประเมิน วิ เคราะห์และสรุปผลด้วยสถิติ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยน า
ค่าเฉลี่ยท่ีได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน  
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 103) ดังนี ้
  4.51 - 5.00   หมายถึง  มากที่สุด 
  3.51 - 4.50   หมายถึง  มาก 
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  2.51 - 3.50   หมายถึง  ปานกลาง 
  1.51 - 2.50   หมายถึง  น้อย 
  1.00 - 1.50   หมายถึง  น้อยที่สุด 
  ผู้วิ จัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
   5.1 แบบฝึกปฏิบัติ  ด า เนินการ
ตรวจให้คะแนน ค านวณค่าเฉลี่ยน ( X ) และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) และสรุปเป็น
ร้อยละ (%) 
   5.2 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้  
ด าเนินการตรวจให้คะแนน ค านวณค่าเฉลี่ยน 
( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) และ
เปรียบเทียบคะแนนหลังการอบรมกับเกณฑ์  
   5.3 แบบประเมินสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
แบบประเมินเว็บไซต์  แบบสอบถามความพึง

พอใจของผู้ เข้าอบรม และสอบถามการ
ยอมรับและใช้เทคโนโลยี  ด าเนินการค านวณ
ค่าเฉลี่ยน ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD.) 
 
ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้น ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปท าการ
ทดลอง ผลการทดลองและติดตามประเมินผล
การเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้ ดังนี้ 
  1 ผลการฝึกปฏิบัติ 
   ผู้วิจัยได้ด าเนินการฝึกปฏิบัติตาม
แบบแผนในคู่มือ ในการฝึกปฏิบัติ และท าการ
ประเมินการฝึกด้วยใบงาน ผลการฝึกดัง
แสดงในตารางที่ 1  

 
ตาราง 1 ผลการฝึกปฏิบัติ 

                                                                                                           n = 10 
ที ่ กลุ่มอบรม การฝึกปฏิบัติ คะแนนเต็ม 5 ผลการปฏิบัติ ร้อยละ 
1 พัฒนาเว็บไซต์ ใบงานที่ 1 5 4.70 94.00 
2 พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใบงานที่ 1 5 5 100.00 

ใบงานที่ 2 5 5 100.00 
3 ผู้ ช่ ว ย ด้ า น เ ท ค นิ ค

คอมพิวเตอร์ 
ใบงานที่ 1 5 5 100.00 
ใบงานที่ 2 5 5 100.00 
ใบงานที่ 3 5 5 100.00 
ใบงานที่ 4 5 5 100.00 
ใบงานที่ 5 5 5 100.00 

โดยรวม 40 4.96 99.20 

 
จากตาราง 1 ผลการฝึกปฏิบัติของทุกกลุ่ม โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 99.20 
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  2 ผลการทดสอบผลการเรียนรู้หลัง
การอบรมกับเกณฑ์ร้อยละ 80 
   หลังจากอบรมเสร็จแล้ว ผู้วิจัยท า
การทดสอบวัดผลการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรม

ด้วยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้การพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นออนไลน์ 
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ผลการทดสอบ ดังตารางที่ 2 

 
ตาราง 2  ผลการทดสอบผลการเรียนรู้หลังการอบรมกับเกณฑ์ร้อยละ 80 

                                                                                                           n = 30 
การทดสอบ คะแนนเต็ม ค่าทดสอบ X  SD. df ค่า t Sig 

หลังการอบรม 10 8 8.16 0.83 29 t = 48.385 .000 

 
 จากตาราง 2 ผลการทดสอบผลการเรียนรู้หลัง
การอบรมกับเกณฑ์ร้อยละ 80 พบว่าผู้เข้าอบรม
จ านวน 30 คน มีคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรม 
มากกว่าคะแนนที่เป็นค่าทดสอบ คือ 8 จากคะแนน
เต็ม 10 คะแนน สรุปได้ว่า ผลการเรียนรู้ของผู้เข้า

อบรมมีคะแนนหลังการอบรมมากกว่าเกณฑ์ร้อยละ 
80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
  3 ผลการประเมินคุณภาพเว็บไซต์
แหล่งการเรียนรู้  
   หลังจากอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ท า
ให้ได้เว็บไซต์ของศูนย์ ดังภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 

ภาพประกอบ 1 เว็บไซต์ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน 
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  ผลการประเมินเว็บไซต์โดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาคุณภาพของเว็บไซต์ที่ผู้ เข้าอบรม
พัฒนาขึ้น ผลดังตารางที่ 3 
 

ตาราง 3 ผลการประเมินคุณภาพเว็บไซต์แหล่งการเรียนรู้ 
 

   
       จากตาราง 3 ผลการประเมินเว็บไซต์
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณา
แต่ละศูนย์ปราชญ์พบว่า ศูนย์ปราชญ์ที่มี
ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดคือศูนย์
เรียนรู้ศรีเนตรพัฒนา โดยมีผลการประเมิน
อยู่ในระดับมากที่สุด  

  4 ผลการประเมินสื่ออิเล็กทรอนิคส์
น าเสนอองค์ความรู้ 
   หลังจากที่อบรมการพัฒนาสื่อ
อิเล็กทรอนิคส์แล้ว ผู้วิจัยได้ประเมินสื่อ
อิ เล็กทรอนิคส์โดยผู้ เชี่ยวชาญ ผลการ
ประเมินดัง ตารางที่ 4 

  
 
 
 
 
 
 
 

รายการความคิดเห็น   SD. ระดับความคิดเห็น 

1.  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมัน 4.66 0.54 มากที่สุด 
2.  ศูนย์เรียนรู้เกษตรยั่งยืนชุมชน   4.29 0.56 มาก 
3.  ศูนย์เรียนรู้ศรีเนตรพัฒนา 4.69 0.48 มากที่สุด 
4.  ศูนย์เรียนรู้คุณธรรมน าชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 4.38 0.52 มาก 
5.  ศูนย์เรียนรู้ พออยู่ พอกิน พอเพียง 4.61 0.59 มากที่สุด 
6.  ศูนย์การเรียนรู้ครูเกษตรชุมชน 4.66 0.57 มากที่สุด 

  7.  ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านนายแสวง มะโนลัย 4.50 0.66 มาก 
  8.  ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านนายวิชัย ทวินันท์ 4.54 0.59 มากที่สุด 
  9.  ศูนย์เรียนรู้ฟื้นภูมิไท 4.34 0.70 มาก 
  10.  ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 4.55 0.53 มากที่สุด 
โดยรวม 4.52 0.57 มากที่สุด 
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ตาราง 4 ผลการประเมินสื่อ 
 

 
 จากตาราง 4 ผลการประเมินสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก
ถึงมากที่สุด 
 
 
 

  
 5 ผลการสอบถามความพึงพอใจผู้เข้า
รับการอบรมที่มีต่อการพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้  
   หลังจากที่ท าการอบรมเสร็จทุก
ขั้นตอนแล้ว ผู้วิจัยท าการสอบถามความพึง
พ อ ใ จ ข อ ง ผู้ เ ข้ า รั บ ก า ร อ บ ร ม  ด้ ว ย
แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้น ผลดังตารางที่ 5

 
ตาราง 5 ผลการสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
 

รายการประเมิน   SD. ระดับความคิดเห็น 
1.  ความเหมาะสมของกระบวนการพัฒนา    

1)  อุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ในการอบรม 4.80 0.41 มากที่สุด 
2)  กระบวนการอบรมวิธีการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 4.87 0.35 มากที่สุด 
3)  การแนะน าและตอบข้อซักถามของวิทยากร กระจ่างและ
ชัดเจน 4.70 0.47 

มากที่สุด 

4)  เนื้อหาการอบรมมีความครบถ้วนขององค์ความรู้ที่ได้รับ 4.73 0.45 มากที่สุด 
5) การใช้สื่อการเรียนรู้ประกอบการอบรม 4.73 0.58 มากที่สุด 
6) ระยะเวลาในการจัดการอบรม 4.17 0.91 มาก 

รายการประเมิน   SD. ระดับความคิดเห็น 
1.  ความถูกต้องของเนื้อหา 4.60 0.70 มากที่สุด 
2.  ความถูกต้องของล าดับการแสดงเนื้อหา 4.50 0.53 มาก 
3.  ความสมบูรณ์ของเนื้อหา 4.60 0.70 มากที่สุด 
4.  ความสอดคล้องของรูปภาพกับเนื้อหา 4.60 0.70 มากที่สุด 
5.  ความเหมาะสมของการจัดวางองค์ประกอบ 4.80 0.63 มากที่สุด 
6.  ความเหมาะสมของสีตัวอักษรและพื้นหลัง 4.60 0.52 มากที่สุด 
7.  ความเหมาะสมของขนาดและรูปแบบของตัวอักษร 4.70 0.48 มากที่สุด 
8.  ความชัดเจนของรูปภาพ 4.60 0.52 มากที่สุด 
9.  ความเหมาะสมของขนาดรูปภาพ 4.70 0.48 มากที่สุด 
10. ความเป็นมาตรฐานเดียวกันของรูปแบบ 4.50 0.85 มาก 

โดยรวม 4.62 0.61 มากที่สุด 
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รายการประเมิน   SD. ระดับความคิดเห็น 
7) การให้ค าแนะน า ช่วยเหลือของผู้ช่วยวิทยากร 4.77 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.68 0.52 มากที่สุด 
2.  ความเหมาะสมของข้ันตอนการอบรม    

1)  การยกตัวอย่างของชิ้นงาน 4.53 0.73 มากที่สุด 
2)  การสาธิตแนะน าขั้นตอนด้วย VDO 4.63 0.56 มากที่สุด 
3)  การฝึกปฏิบัติ 4.57 0.63 มากที่สุด 
4)  การประเมินชิ้นงาน 4.63 0.56 มากที่สุด 

รวม 4.59 0.62 มากที่สุด 
3 . ความเหมาะสมของคู่มือ    

1)  ความถูกต้องในการน าเสนอเนื้อหา /กิจกรรม  4.60 0.62 มากที่สุด 
2)  ความสอดคล้องของคู่มืออบรมกับการน าไปสู่การปฏิบัติ 4.63 0.67 มากที่สุด 
3)  ความชัดเจนในการอธิบายองค์ประกอบ /เนื้อหา/กิจกรรม  4.73 0.64 มากที่สุด 
4)  ความชัดเจนของภาพประกอบ 4.63 0.49 มากที่สุด 
5)  ความง่ายในการน าไปเรียนรู้ 4.43 0.73 มาก 
6)  ความสะดวกในการน าไปใช้ 4.63 0.61 มากที่สุด 
7)  ความเหมาะสมในการน าไปสู่การเผยแพร่ ถ่ายทอด 4.70 0.60 มากที่สุด 

รวม 4.62 0.62 มากที่สุด 
โดยรวม 4.64 0.58 มากที่สุด 

    

 จากตาราง 5 ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้เข้าอบรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความ
เหมาะสมของกระบวนการพัฒนามีผลการ
ประเมินสูงที่สุด โดยมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 
  6 ผลการวัดการยอมรับและใช้
เทคโนโลย ี

   หลังจากท าการทดลองผ่านไปแล้ว 
1 เดือน ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ศูนย์ปราชญ์ทั้ง 10 
ศูนย์ เพื่อติดตามประเมินผลการเผยแพร่
แหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นออนไลน์ 
เกี่ยวกับการยอมรับและใช้เทคโนโลยี ในด้าน
ความง่ายต่อการใช้งาน และการรับรู้ถึ ง
ประโยชน์ ดังภาพที่ 2 

 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 2 ติดตามประเมินผล การเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นออนไลน์    
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ผลการประเมินการยอมรับและใช้ เทคโนโลย ีดังตารางที่ 6 
 

ตาราง 6 ผลการวัดการยอมรับและใช้เทคโนโลยี 
 

รายการความคิดเห็น 
  SD. 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. ด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Perceived ease of use)    

1)  คู่มือจัดแบ่งองค์ประกอบที่ชัดเจน น าสู่การปฏิบัติได้ง่าย 4.80 0.42 มากที่สุด 
2)  คู่มือมีรายละเอียดกระบวนการและขั้นตอน อธิบายชัดเจน น าสู่การปฏิบัติได้ง่าย 4.80 0.42 มากที่สุด 

3)  คู่มือมีรายละเอียดอธิบายแต่ละองค์ประกอบที่ชัดเจน น าสู่การปฏิบัติได้ง่าย 4.90 0.32 มากที่สุด 
4)  กระบวนการอบรม ใช้หลักการเรียนรู้แบบ MIAP อธิบายแต่ละขั้นตอนอย่าง

ชัดเจน น าสู่การปฏิบัติได้ง่าย 
4.90 0.32 มากที่สุด 

5)  คู่มือประกอบไปด้วยเครื่องมือส าหรับการวัด ประเมินผล ได้แก่ แบบวัดการ
เรียนรู้  แบบประเมินชินงาน  แบบประเมินตนเอง น าสู่การปฏิบัติได้ง่าย 

4.70 0.48 มากที่สุด 

6)  การสาธิตตัวอย่าง มีตัวอย่างเว็บไซต์ น าเสนอให้มองเห็นภาพชัดเจน น าสู่การ
ปฏิบัติได้ง่าย 

4.90 0.32 มากที่สุด 

7)  การแนะน าขั้นตอน โดยใช้ VDO ท าให้เข้าใจ น าสู่การปฏิบัติได้ง่าย 4.70 0.48 มากที่สุด 
8)  ในการอบรมแต่ละขั้นตอน บอกเวลาไว้ชัดเจน น าสู่การปฏิบัติได้ง่าย 4.70 0.48 มากที่สุด 
9)  การอบรมในแต่ละหน่วย ใช้ค าอธิบายที่ชัดเจน มีภาพประกอบ ในแต่ละขั้นตอน  

น าสู่การปฏิบัติได้ง่าย 
4.80 0.42 มากที่สุด 

10)  การฝึกภาคปฏิบัติมีคู่มือแสดงเป็นรูปภาพแต่ละขั้นตอนตามล าดับ ชัดเจน น าสู่
การ ปฏิบัติได้ง่าย 

4.90 0.32 มากที่สุด 

  1 1)   หน้าที่ของผู้ช่วยวิทยากรอธิบายไว้ชัดเจน น าสู่การปฏิบัติได้ง่าย 4.80 0.42 มากที่สุด 
รวม 4.81 0.40 มากที่สุด 

2 . ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived usefulness)    
1)  ให้ความรู้ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อบุคลากร 4.90 0.32 มากที่สุด 
2)   สร้างแนวปฏิบัติที่ดีให้แก่บุคลากรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4.80 0.42 มากที่สุด 

3)  สร้างทัศนคติที่ดีของบุคลากรต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.80 0.42 มากที่สุด 

4)  เป็นแนวทางในการด าเนินการขยายผลในการเผยแพร่องค์ความรู้ของปราชญ์
ชาวบ้าน 

4.80 0.42 มากที่สุด 

5)  น าไปสู่การเผยแพร่องค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.90 0.32 มากที่สุด 
รวม 4.84 0.38 มากที่สุด 

โดยรวม 4.82 0.39 มากที่สุด 
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 จากตาราง 6 ผลการยอมรับและใช้
เทคโนโลยี ปราชญ์ชาวบ้านมีความคิดเห็น
ด้านการยอมรับและใช้เทคโนโลยีโดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ทั้งด้านความง่ายต่อการใช้งาน และด้านกา
รับรู้ถึงประโยชน์ มีผลอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
อภิปรายผล 
 1. การศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการ
เผยแพร่แหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ออนไลน์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม พบว่า ผู้เข้าอบรมมีผลการฝึก
ปฏิบัติของทุกกลุ่ม โดยรวมอยู่ในระดับร้อย
ละ 99.20 เรียนรู้ของผู้เข้าอบรมมีคะแนนหลัง
การอบรมมากกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  ผลการประเมินเว็บไซต์
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดผลการประเมิน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้า
อบรมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ที่เป็น
เช่นนั้นอาจเนื่องมาจาก ในการพัฒนาคู่มือ
การเผยแพร่แหล่งการเ รียนรู้ภู มิปัญญา
ท้องถิ่น ผู้วิจัยได้น าเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิและ
อาจารย์ที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่องก่อนจะน าไป
ประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ส่งผลให้ได้
คู่มือที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ในขั้นตอนการ
อบรมผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการ MIAP ในการ
อบรมท าให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและมี
ความพึงพอใจในการอบรม สอดคล้องกับ 

วรปภา อารีราษฎร์ (2558) ท าการวิจัยเรื่อง
นวัตกรรมระบบการจัดกลุ่มสื่ออิเล็กทรอนิคส์
เพื่อการเรียนรู้  ผลการวิ จัยพบว่าผลการ
เรียนรู้ของผู้เข้าอบรมมีคะแนนหลังการอบรม
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 80 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการฝึก
ปฏิบัติการใช้นวัตกรรมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และผลการสอบถามความพึง
พอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อนวัตกรรมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 
 2. การติดตามประเมินผลการเผยแพร่
แหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นออนไลน์
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
โดยใช้วิธีการยอมรับและใช้เทคโนโลยี พบว่า
ปราชญ์ชาวบ้านมีความคิดเห็นด้านการ
ยอมรับและใช้เทคโนโลยีโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด  เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าทั้งด้าน
ความง่ายต่อการใช้งาน และด้านการับรู้ถึง
ประโยชน์ มีผลอยู่ในระดับมากที่สุด ที่เป็น
เช่นนั้นอาจเนื่องมาจาก ผู้วิจัยใช้รูปแบบตาม
แนวความคิดการยอมรับการใช้เทคโนโลยี 
 (Technology Acceptance Model : TAM) 
เป็นกรอบในการสอบถาม โดยปราชญ์
ชาวบ้านยอมรับถึงประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจใน
การศึกษา ซึ่งจะสามารถท าได้หลายช่องทาง
เปิดโอกาสให้คนที่อยู่ ไกล ที่ ไ ม่สามารถ
เดินทางมาสะดวก ได้เข้าไปศึกษาหาความรู้
ได้จากเว็บไซต์  อีกทั้ งในการใช้งานและ
กระบวนการพัฒนานั้นง่ายต่อการเรียนรู้ 



         วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                        812                        ปีที่ 01  ฉบับพิเศษ กันยายน พ .ศ .5229  

              Journal of Education, Mahasarakham University                                   Volume 01 Special Edition September 2016 
 

สอดคล้องกับ ธรัช อารีราษฎร์ (2558) ที่ท า
วิจัยเรื่อง รูปแบบการด าเนินงานกรีนไอที
ส าหรับสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งใช้รูปแบบตาม
แนวความคิดการยอมรับการใช้เทคโนโลยี 
(Technology Acceptance Model : TAM) 
ในการติดตามประเมินผล ผลการวิจัยพบว่า 
กลุ่มเป้าหมายยอมรับรูปแบบการด าเนินงาน
กรีน ไอทีในระดับมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. ในการน างานวิจัยนี้ไปใช้ ควรมี
การศึกษาเอกสารให้ชัดเจนและสามารถปรับ

การใช้งานได้ตามความเหมาะสมของแต่ละ
พื้นที่เพื่อให้เข้ากับบริบทของชุมชน 
  2. ในการศึกษาครั้งต่อไป จากการวิจัย
ในครั้ งนี้  พบว่า มีองค์ความรู้ที่ อยู่ ในตัว
ปราชญ์ชาวบ้านหลายองค์ความรู้ที่ส าคัญและ
จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ที่ยังไม่ได้เผยแพร่ 
ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการวิจัยขยายผลและหา
วิ ธี ก ารหรื อ ช่ อ งทาง ในการถ่ ายทอดสู่
เกษตรกรในชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย
ต่อไป 
 
 

 
เอกสารอ้างอิง 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ส านักงาน.  ประชาคมสังคมและ 
  วัฒนธรรมอาเซียน : โอกาสของผู้ประกอบการวัฒนธรรมไทย.  กรุงเทพฯ :  
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,  2555. 
ธรัช  อารีราษฎร์ และคณะ.  การพัฒนารูปแบบการด าเนินงานกรีนไอทีส าหรับ    
  สถาบันอุดมศึกษา. วาระสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีท่ี 9 ฉบับที่ 3.   
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2558. 
บุญชม  ศรีสะอาด.  การวิจัยเบื้องต้น ฉบับปรับปรุงใหม่.  พิมพ์ครั้งที่ 7.  กรุงเทพฯ  : 
  สุวีริยาสาส์น,  2545. 
เยาวลักษณ์  พิพัฒน์จ าเริญกุล.  การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ตามหลัก   
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . วิทยานิพนธ์  .ศษ.ด. )เทคโนโลยีการศึกษา (  
  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกสรศาสตร ์,2554. 
 
 
 



         วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                        813                        ปีที่ 01  ฉบับพิเศษ กันยายน พ .ศ .5229  

              Journal of Education, Mahasarakham University                                   Volume 01 Special Edition September 2016 
 

เลขาธิการสภาการศึกษา, ส านักงาน.  กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในช่วง 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ .ศ.2550-2554) 
  ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ  .ศ.พ 2545-2559).  กรุงเทพฯ  : 
  ส านักนโยบายและแผนการศึกษาส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
  กระทรวงศึกษาธิการ, 2551. 
วรปภา  อารีราษฎร์.  นวัตกรรมระบบการจัดกลุ่มสื่ออิเล็กทรอนิคส์เพื่อการเรียนรู้.   
  วิทยานิพนธ์. ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร,  
  2558. 


