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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างอาชีพในพื้นที่ตําบล

บางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบทชุมชน 2) ศึกษา
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 3) ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่สามารถสร้างอาชีพในชุมชนอย่างยั่งยืน 
4) หาแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 5) พัฒนาต้นแบบฐานข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่การสร้างอาชีพในพื้นที่ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สามารถสรุป
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะดังนี้ 

 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ ได้แก่ 
  ราษฎรในพื้นที่ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 15 หมู่บ้าน 
ซึ่งคํานวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran ได้จํานวน 450 คน โดยการคัดเลือก
ผู้ให้ข้อมูลหลักใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แต่ละหมู่บ้าน โดยพิจารณาจาก
ความรู้และประสบการณ์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ 1) ผู้นําชุมชน ผู้รู้ในชุมชน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก
องค์การบริหารส่วนตําบลคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้รู้ในชุมชน จํานวนหมู่บ้านละ 5 คนรวม 75 คน 
และ 2) ประชาชนในชุมชนจํานวนหมู่บ้านละ 25 คน รวม 375 คน ซึ่งไม่อาศัยความน่าจะเป็น  
(Non probability) โดยกําหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อน 
ร้อยละ 5 (กัลยาวาณิชย์บัญชา, 2549 : 74)  
 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 
  1. แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมาและ
บริบทชุมชนและแหล่งที่มาของภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 
  2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยได้สร้างคําถามเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย
หัวข้อ (Topic Guide) คําถามหลัก (Main Question) คําถามย่อย (Follow up Question) คําถาม
ย่อยอย่างละเอียด (Probe Question) เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ตําบล
บางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
  3. โปรแกรมการประชุมระดมสมองเรื่องการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมใน
ชุมชน (PAR) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) สาหรับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในชุมชน 
  4. วิเคราะห์และออกแบบระบบตามหลักของสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 
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สรุปผลการวิจัย 
 
 สามารถสรุปผลการวิจัย โดยการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 
 
 1. บริบทชุมชนในพื้นที่ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สรุปได้ดังนี้  
  ตําบลบางปลาเป็น 1 ใน 6 ตําบลของอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีเนื้อที่
ประมาณ 53.376 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 33,360 ไร่ ประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน โดยแบ่งเขต
การปกครองเป็น 14 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านพัฒนา หมู่ที่ 2 บ้านพัฒนา หมู่ที่ 3 บ้านพัฒนา 
หมู่ที่ 4 บ้านพัฒนา หมู่ที่ 5 บ้านพัฒนา หมู่ที่ 6 บ้านพัฒนา หมู่ที่ 7 บ้านบางกะสี หมู่ที่ 8 บ้านคลอง 
บางกะอี่ หมู่ที่ 9 บ้านคลองสําโรง หมู่ที่ 10 บ้านสุเหร่าบางปลา หมู่ที่ 12 บ้านคลองบางปลา หมู่ที่ 
13 บ้านคลองบางกะอี่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองสี่ หมู่ที่ 15 บ้านคลองสอง และในเขตเทศบาลบางส่วน 
1 หมู่บ้านคือ หมู่ที่ 11 บ้านคลองบางปลา มีการนับถือศาสนาพุทธ และอิสลามอาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือติดต่อเทศบาลตําบลบางพลีและองค์การบริหารส่วนตําบลบางโฉลง ทิศใต้ติดต่อเทศบาล
ตําบลบางปู ทิศตะวันออกติดต่อองค์การบริหารส่วนตําบลบางเสาธง และองค์การบริหารส่วนตําบล
บางเพรียง ทิศตะวันตกติดต่อองค์การบริหารส่วนตําบลบางพลีใหญ่และองค์การบริหารส่วนตําบล
แพรกษาใหม่ ลักษณะภูมิประเทศพื้นที่ตําบลบางปลาเป็นพื้นที่ราบลุ่มกวางใหญ่ดินอุดมสมบูรณ์ 
เหมาะแก่การทําสวนผลไม้ เลี้ยงปลาสลิด และเลี้ยงกุ้ง มีลําคลองซึ่งมีน้ําไหลผ่านตลอดทั้งปี  
สภาพภูมิอากาศมีลักษณะร้อนชื้นอากาศไม่คงที่มีความช้ืนในอากาศสูงเนื่องจากไดรับอิทธิพลจากลม
ทะเลของอ่าวไทย และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ สภาพพื้นดินเป็นดินเหนียวอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่
การเพาะปลูก เลี้ยงปลาสลิด และเลี้ยงกุ้ง ตําบลบางปลาเป็นชุมชนที่มีนาฏศิลป์พื้นบ้านมีคณะละคร
ชาตรีและเครื่องดนตรีไทยป่ีพาทย์มากกว่า 10 คณะ ซึ่งเป็นเครื่องบ่งบอกว่าชุมชนบางปลาเป็นชุมชน
เก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์ของตนเองที่แท้จริงมาแต่ด้ังเดิม สินค้าพ้ืนเมืองในเขตตําบลบางปลา คือ  
ปลาสลิดแดดเดียว 
 2. ผลการศึกษาข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ สรุปได้ดังนี้ 
  2.1  ด้านศิลปะวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะวัฒนธรรมพบร้อยละ 10.67 
ประกอบด้วย ละครชาตรี ร้อยละ 5.33 ลิเก และวาดลายเส้นทองลงผืนผ้า ร้อยละ 1.33 ละคร 
ป่ีพาทย์ไทย-มอญ ร้อยละ 0.89 ดนตรีไทยทําพวงหรีดดอกไม้จันทน์ และวาดรูปฝาผนัง ร้อยละ 0.44  
  2.2 ด้านหัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม พบร้อยละ 14.67 ประกอบด้วย 
สานตระกร้าหวาย ร้อยละ 6.67 สานกระเป๋าหวาย ร้อยละ 2.67 ปักชุดละครและสานกระเป๋าจาก
ผักตบชวา ร้อยละ 0.89 การเย็บเสื้อผ้า การทํากระเป๋าผ้าจากเศษผ้า เครื่องใช้ที่ทําจากผักตบชวา  
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ถักไหมพรม พับดอกไม้จากใบเตย ทําไม้กวาด และการสานกระเป๋าจากสายพลาสติกร้อยละ 0.44  
ทอผ้าไหม และผ้าไหมย้อมคราม ร้อยละ 0.22 ตามลําดับ  
  2.3 ด้านคหกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านคหกรรม พบร้อยละ 14.00 ประกอบด้วย  
ปลาสลิดแดดเดียว ร้อยละ 2.89 ขนมไทย ร้อยละ 2.00 ขนมกง ร้อยละ 1.78 ปลาลิดเค็ม และ 
แกงส้มโบราณ ร้อยละ 1.33 อาหารไทย ร้อยละ 0.89  แกงเขียวหวานไก่ ข้าวเกรียบปลา  
แซนด์วิชเห็ด ขนมถ้วย น้ําพริกเผา-ปลาร้าทรงเครื่อง ร้อยละ 0.44 น้ําพริกปลาสลิด ขนมหวาน และ
ขนมครก ร้อยละ 0.22 ตามลําดับ  
  2.4 ด้านเกษตรกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตรกรรม พบร้อยละ 6.89 ประกอบด้วย 
เลี้ยงกุ้ง ร้อยละ 2.89 การเลี้ยงปลาสลิด และเลี้ยงปลาเบญจพรรณ ร้อยละ 0.89 การเลี้ยงปลานิล 
ปลูกกล้วยน้ําหว้า ปลูกมะนาวนอกฤดูกาล เพาะต้นอ่อนทานตะวัน ร้อยละ 0.44 ปุ๋ยน้ําหมัก และ
เพาะเห็ด ร้อยละ 0.22 ตามลําดับ  
 3. ผลการศึกษาภูมิ ปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี  จังหวัด
สมุทรปราการ ที่สามารถสร้างอาชีพในชุมชนอย่างยั่งยืน สรุปด้านดังนี้ 
  3.1 ด้านศิลปะวัฒนธรรมที่ต้องการนําไปสร้างอาชีพในระดับมากที่สุด คือ ดนตรีไทย  
ทําพวงหรีดดอกไม้จันทร์ หัวโขนพ่อแก่ ละครปี่พาทย์ไทย-มอญ รองลงมาคือ ละครชาตรี ลิเก วาดรูป
ฝาผนัง และวาดลายเส้นทองลงผืนผ้า 
  3.2 ด้านหัตถกรรมที่ต้องการนําไปสร้างอาชีพในระดับมากที่สุด ประกอบด้วย ผ้าไหม
ย้อมคราม รองลงมาคือ ทอผ้าไหม ปักชุดละคร สานกระเป๋าจากผักตบชวา และการสานกระเป๋า 
จากกสายพลาสติก 
  3.3 ด้านคหกรรมที่ต้องการนําไปสร้างอาชีพในระดับมากที่สุด ประกอบด้วย ข้าวเกรียบ
ปลาสลิด รองลงมาคือ ปลาสลิดเค็ม น้ําพริกปลาสลิด ปลาสลิดแดดเดียว ขนมกง ขนมไทย  
ขนมหวาน แซนดิ์วิชเห็ด ขนมถ้วย อาหารไทย น้ําเต้าหู้ และขนมครก 
  3.4 ด้านเกษตรกรรมที่ ต้องการนําไปสร้างอาชีพในระดับมากที่สุด ประกอบด้วย  
การเลี้ยงปลานิล เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลาเบญจพรรณ รองลงมาคือ การเลี้ยงปลาสลิด ปุ๋ยน้ําหมัก และ 
เพาะเห็ด 
 4. ผลการหาแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ตําบลบางปลา อําเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สู่การสร้างอาชีพในชุมชนอย่างยั่งยืน สรุปผลได้ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
  4.1 รูปแบบของข้อมูลและการนําเสนอ ต้องการให้มีการจัดเก็บข้อมูลภายในระบบ
สารสนเทศมีรูปแบบเป็นข้อความข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และเสียง รวมไปถึงการเก็บข้อมูลเป็น
รูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
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  4.2 รายละเอียดข้อมูลต้องการให้จัดเก็บช่ือภูมิปัญญา ข้อมูลเจ้าของภูมิปัญญา เช่น ช่ือ 
นามสกุล อายุ เพศ เป็นต้น แหล่งผลิต เช่น บ้านเลขที่ หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด เป็นต้น รวมไป
ถึงข้อมูลรายละเอียดวัตถุดิบที่ใช้ในแต่ละภูมิปัญญา วิธีการผลิตและการนําไปใช้ประโยชน์ 
 5. ผลการพัฒนาต้นแบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างอาชีพในพื้นที่ตําบลบางปลา 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบตามทฤษฎีขั้นตอนการพัฒนาระบบ
ประกอบด้วยโมดูลการทํางานของระบบที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ต่อต้นแบบระหว่างผู้ใช้ทั่วไป 
สมาชิก และผู้ดูแลระบบ มี 5 โมดูล คือ สมัครสมาชิก จัดการข้อมูลหลัก ค้นหาข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่น แสดงผลข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และดูข้อมูลการเข้าใช้งาน จํานวนแฟ้มตารางข้อมูลภายใน  
มีทั้งสิ้น 11 แฟ้มตาราง ประกอบด้วย ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลจังหวัดข้อมูลอําเภอ/เขตข้อมูลตําบล/
แขวง ข้อมูลประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อมูลรูปภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ข้อมูลวิดีโอภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อมูลการเข้าใช้งานข้อมูลสิทธิการใช้งาน และข้อมูลการต้ังค่าเว็บไซต์ 
การพัฒนาต้นแบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ ส่วนของระบบปฏิบัติการ (Operating System) ใช้
ระบบปฏบัติการ CentOS Linux เป็นเครื่องบริการเว็บ (Server) ในการทดสอบระบบ และส่วนของ
เครื่องรับ (Client) ใช้ระบบปฏิบัตการตระกูล Microsoft Windows โดยจําลองเว็บเครื่องบริการเว็บ 
(Web Server) ในเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Apache ส่วนโปรแกรมสร้างเว็บเพจใช้โปรแกรม
PHP, HTML/XHTML เทคโนโลยี AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) เทคโนโลยี CSS 
(Cascading Style Sheet) ภาษา JavaScript และเทคโนโลยี Bootstrap Framework ด้านการ
ติดต่อสื่อสารกับฐานข้อมูลใช้โปรแกรม MySQL เพื่อเรียกดูและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 
 จากผลการวิจัย เรื่องการพัฒนาต้นแบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างอาชีพในพื้นที่
ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สามารถนํามาอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
 ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการมีเนื้อที่ประมาณ 53.376 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 33,360 ไร่ ประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน  โดยแบ่งเขตการปกครองเป็น 14 หมู่บ้าน ได้แก่ 
หมู่ที่ 1 บ้านพัฒนา หมู่ที่ 2 บ้านพัฒนา หมู่ที่ 3 บ้านพัฒนา หมู่ที่ 4 บ้านพัฒนา หมู่ที่ 5 บ้านพัฒนา
หมู่ที่ 6 บ้านพัฒนา หมู่ที่ 7 บ้านบางกะสี หมู่ที่ 8 บ้านคลองบางกะอี่ หมู่ที่ 9 บ้านคลองสําโรง  
หมู่ที่ 10 บ้านสุเหร่าบางปลา หมู่ที่ 12 บ้านคลองบางปลา หมู่ที่ 13 บ้านคลองบางกะอี่ หมู่ที่ 14 
บ้านคลองสี่ หมู่ที่ 15 บ้านคลองสอง และในเขตเทศบาลบางส่วน 1 หมู่บ้านคือ หมู่ที่ 11 บ้านคลอง
บางปลา มีการนับถือศาสนาพุทธ และอิสลามอาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือติดต่อเทศบาลตําบลบางพลี
และองค์การบริหารส่วนตําบลบางโฉลง ทิศใต้ติดต่อเทศบาลตําบลบางปู ทิศตะวันออกติดต่อองค์การ
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บริหารส่วนตําบลบางเสาธง และองค์การบริหารส่วนตําบลบางเพรียง ทิศตะวันตกติดต่อองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางพลีใหญ่และองค์การบริหารส่วนตําบลแพรกษาใหม่ ลักษณะภูมิประเทศพื้นที่
ตําบลบางปลาเป็นพื้นที่ราบลุ่มกวางใหญ่ดินอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทําสวนผลไม้ เลี้ยงปลาสลิด 
และเลี้ยงกุ้ง มีลําคลองซึ่งมีน้ําไหลผ่านตลอดทั้งปีสภาพภูมิอากาศมีลักษณะร้อนชื้นอากาศไม่คงที่มี
ความช้ืนในอากาศสูงเนื่องจากไดรับอิทธิพลจากลมทะเลของอ่าวไทย และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
สภาพพื้นดินเป็นดินเหนียวอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก เลี้ยงปลาสลิด และเลี้ยงกุ้ง ตําบล 
บางปลาเป็นชุมชนที่มีนาฏศิลป์พื้นบ้านมีคณะละครชาตรีและเครื่องดนตรีไทยปี่พาทย์มากกว่า 10 
คณะ ซึ่งเป็นเครื่องบ่งบอกว่าชุมชนบางปลาเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์ของตนเองที่แท้จริงมาแต่
ด้ังเดิม สินค้าพ้ืนเมืองในเขตตําบลบางปลา คือ ปลาสลิดแดดเดียว ซึ่งพื้นที่ตําบลบางปลา อําเภอ 
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะวัฒนธรรม  ประกอบด้วย ละครชาตรี 
ลิเก และวาดลายเส้นทองลงผืนผ้า ละครปี่พาทย์ไทย-มอญ ดนตรีไทยทําพวงหรีดดอกไม้จันทน์ และ
วาดรูปฝาผนังด้านหัตถกรรม ประกอบด้วย สานตระกร้าหวาย สานกระเป๋าหวาย ปักชุดละครและ
สานกระเป๋าจากผักตบชวา การเย็บเสื้อผ้า การทํากระเป๋าผ้าจากเศษผ้า เครื่องใช้ที่ทําจากผักตบวา 
ถักไหมพรม พับดอกไม้จากใบเตย ทําไม้กวาด และการสานกระเป๋าจากสายพลาสติกทอผ้าไหม และ
ผ้าไหมย้อมคราม ด้านคหกรรม ประกอบด้วย ปลาสลิดแดดเดียว ขนมไทย ขนมกงปลาลิดเค็ม และ
แกงส้มโบราณ อาหารไทย แกงเขียวหวานไก่ ข้าวเกรียบปลา แซนด์วิชเห็ด ขนมถ้วย น้ําพริกเผา- 
ปลาร้าทรงเครื่อง น้ําพริกปลาสลิด ขนมหวานและขนมครก ด้านเกษตรกรรม ประกอบด้วย เลี้ยงกุ้ง  
การเลี้ยงปลาสลิด และเลี้ยงปลาเบญจพรรณ การเลี้ยงปลานิล ปลูกกล้วยน้ําหว้า ปลูกมะนาวนอก
ฤดูกาล เพาะต้นอ่อนทานตะวัน ปุ๋ยน้ําหมัก และเพาะเห็ด โดยภูมิปัญญาที่ต้องการนําไปสร้างอาชีพ
ในชุมชนอย่างยั่งยืน ด้านศิลปะวัฒนธรรมคือ ดนตรีไทย ทําพวงหรีดดอกไม้จันทร์ หัวโขนพ่อแก่ 
ละครปี่พาทย์ไทย-มอญ รองลงมาคือ ละครชาตรี ลิเก วาดรูปฝาผนัง และวาดลายเส้นทองลงผืนผ้า
ด้านหัตถกรรม คือ ผ้าไหมย้อมคราม ทอผ้าไหม ปักชุดละคร สานกระเป๋าจากผักตบชวา และการสาน
กระเป๋าจากสายพลาสติก ด้านคหกรรม คือ ข้าวเกรียบปลาสลิดปลาสลิดเค็ม น้ําพริปลาสลิด  
ปลาสลิดแดดเดียว ขนมกง ขนมไทย ขนมหวาน แซนดิ์วิชเห็ด ขนมถ้วย อาหารไทย น้ําเต้าหู้ และ
ขนมครก ด้านเกษตรกรรม คือ การเลี้ยงปลานิล เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลาเบญจพรรณ การเลี้ยงปลาสลิด  
ปุ๋ยน้ําหมัก และเพาะเห็ด 
 แนวทางการพัฒนาต้นแบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ สู่การสร้างอาชีพในชุมชนอย่างยั่งยืน ในด้านรูปแบบของข้อมูลและการนําเสนอ 
ต้องการให้มีการจัดเก็บข้อมูลภายในระบบสารสนเทศมีรูปแบบเป็นข้อความข้อความ รูปภาพ วิดีโอ 
และเสียง รวมไปถึงการเก็บข้อมูลเป็นรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้านรายละเอียดข้อมูล
ต้องการให้จัดเก็บช่ือภูมิปัญญา ข้อมูลเจ้าของภูมิปัญญา เช่น ช่ือ นามสกุล อายุ เพศ เป็นต้น  
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แหล่งผลิต เช่น บ้านเลขที่ หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด เป็นต้น รวมไปถึงข้อมูลรายละเอียดวัตถุดิบ
ที่ใช้ในแต่ละภูมิปัญญา วิธีการผลิตและการนําไปใช้ประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับเขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม 
(2553) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้พบว่าการจัดเก็บข้อมูลแหล่งการเรียนรู้  
ควรประกอบด้วย ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลสถานที่ ข้อมูลบุคคล ข้อมูลประเพณีและวัฒนธรรม ข้อมูล
แหล่งการเรียนรู้ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน อาชีพ และเครื่องมือเครื่องใช้  
รวมไปถึงแหล่งการเรียนรู้ทางธรรมชาติ 
 ต้นแบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างอาชีพในพื้นที่ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วยโมดูลการทํางานของระบบที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ต่อ
ต้นแบบระหว่างผู้ใช้ทั่วไป สมาชิก และผู้ดูแลระบบ มี 5 โมดูล คือ ลงทะเบียนสมาชิก จัดการข้อมูล
หลัก ค้นหาข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น แสดงผลข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และดูข้อมูลการเข้าใช้งาน 
ซึ่งสอดคล้องกับพัชราภรณ์ ชัยพัฒนเมธ (2556) ที่ศึกษาเกี่ยวการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  
พบว่า โปรแกรมสามารถบันทึก แก้ไข ลบ และค้นหาข้อมูล สามารถแยกประเภทข้อมูลตามที่ผู้ใช้
ต้องการ และตรวจสอบสถานะและสิทธ์ิของผู้ใช้งานได้ จํานวนแฟ้มตารางข้อมูลภายใน มีทั้งสิ้น 11 
แฟ้มตาราง ประกอบด้วย ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลจังหวัดข้อมูลอําเภอ/เขตข้อมูลตําบล/แขวง ข้อมูล
ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อมูลรูปภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อมูลวิดีโอภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ข้อมูลการเข้าใช้งาน ข้อมูลสิทธิการใช้งาน และข้อมูลการต้ังค่าเว็บไซต์การพัฒนา
ต้นแบบระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ ส่วนของระบบปฏิบัติการใช้ระบบปฏบัติการ CentOS 
Linux เป็นเครื่องบริการเว็บในการทดสอบระบบ และส่วนของเครื่องรับใช้ระบบปฏิบัตการตระกูล 
Microsoft Windows โดยจําลองเว็บเครื่องบริการเว็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Apache 
ส่วนโปรแกรมสร้างเว็บเพจใช้โปรแกรม PHP, HTML/XHTML เทคโนโลยี AJAX และ CSS ภาษา 
JavaScript และเทคโนโลยี Bootstrap Framework ด้านการติดต่อสื่อสารกับฐานข้อมูลใช้โปรแกรม 
MySQL เพื่อเรียกดูและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลซึ่งสอดคล้องกับธัชกร วงษ์คําชัย และ 
ฐัศแก้ว ศรีสด (2557); แอนนา พายุพัด และคณะ (2559); พนิดา สมประจบ (2551: บทคัดย่อ); 
ดุลยเทพ ภัทรโกศล (2550 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ พบว่า เครื่องมือ
ที่นิยมใช้ในการพัฒนาส่วนใหญ่ใช้โปรแกรม Apache สําหรับจําลองเว็บเครื่องบริการเว็บโปรแกรม 
PHP, HTML/XHTML สําหรับสร้างเว็บเพจ และโปรแกรม MySQL สําหรับจัดการฐานข้อมูล และ
เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของเว็บไซต์ เช่น AJAX และ CSS เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 
 
 การพัฒนาต้นแบบฐานข้อมูลครั้งนี้เป็นการจัดทําต้นแบบกระบวนการและแฟ้มตารางข้อมูล 
เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนั้น  
ทางภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงองค์กรส่วนท้องถิ่นควรมีการพัฒนาเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และนําไปจัดเก็บเป็นข้อมูลภายในระบบฯ สําหรับใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และถ่ายทอด
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 
 มีดังนี้ 
 1.   ควรมีการวิจัยในด้านการพัฒนาเนื้อหาของภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละประเภทและจัดทํา
เป็นข้อมูลทั้งข้อความ รูปภาพ และวิดีโอ สําหรับจัดเก็บในต้นแบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ 
 2. ควรมีการวิจัยในการประยุกต์ใช้ต้นแบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ สู่การถ่ายทอด
องค์ความรู้อย่างยั่งยืนและวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรม 
 3. ควรมีการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาต้นแบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาให้ครอบคลุมข้อมูล
ปัญหาและความต้องการของชุมชนในแต่ละพื้นที่ 
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