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การพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู้ ออนไลน์ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นด้ านสุ ขภาพ
The Development of Online Learning Resources for Local Wisdom on Health
กาญจนา โล่ ห์นารายณ์ 
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์ของการวิจยั เพื่ อสร้ างแหล่ งเรี ยนรู ้ ออนไลน์ ภูมิ ปั ญญาท้องถิ่ นด้าน
สุ ขภาพ โดยศึกษาและเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 2-4 สาขาวิชาแพทย์
แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ต่อแหล่งเรี ยนรู ้ออนไลน์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพ
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย (1) แหล่งเรี ยนรู ้ ออนไลน์ภูมิปัญญาท้องถิ่ นด้านสุ ขภาพ (2) แบบ
ประเมิ นความเหมาะสมของแหล่ งเรี ยนรู ้ ออนไลน์ ภูมิปัญญาท้องถิ่ นด้านสุ ขภาพ และ (3) แบบสอบถาม
ประเมินความพึ งพอใจการใช้แหล่ งเรี ยนรู ้ ออนไลน์ ภูมิปั ญญาท้องถิ่ นด้านสุ ขภาพ เพื่ อใช้ศึกษากับ กลุ่ ม
ตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 2-4 สาขาวิชาแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง ที่ลงทะเบียนเรี ยนภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 จานวน 90 คน
ผลการวิจยั พบว่า แหล่งเรี ยนรู ้ออนไลน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพ มีความเหมาะสม ในด้านการ
ออกแบบเว็บไซต์ ด้านประโยชน์และการนาไปใช้ อยูใ่ นระดับดี ส่ วนด้านเนื้ อหาเว็บไซต์ มีความเหมาะสม
อยูใ่ นระดับปานกลาง ผูใ้ ช้ส่วนใหญ่มีอายุ 26-35 ปี เรี ยนชั้นปี ที่ 2 มีประสบการณ์ในการสื บค้นสารสนเทศ
ออนไลน์ 7-13 ปี และมีทกั ษะในการสื บค้นสารสนเทศออนไลน์อยู่ในระดับมาก ในภาพรวมมีความพึงพอใจ
เนื้ อหาเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ ประโยชน์และการนาไปใช้ อยู่ในระดับปานกลาง การเปรี ยบเที ยบ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้ต่อแหล่งเรี ยนรู ้ออนไลน์ภูมิปัญญาท้องถิ่ นด้านสุ ขภาพ ในด้านเนื้ อหาเว็บไซต์ การ
ออกแบบเว็บ ไซต์ ประโยชน์ แ ละการน าไปใช้ ตามอายุ ชั้น ปี ประสบการณ์ และทัก ษะในการสื บ ค้น
สารสนเทศออนไลน์ พบว่า ผูใ้ ช้ที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจเนื้ อหาเว็บไซต์ ประโยชน์และการนาไปใช้
ต่างกัน ผูใ้ ช้ที่มีประสบการณ์ ในการสื บค้นสารสนเทศออนไลน์ ต่างกัน มีความพึงพอใจด้านการออกแบบ
เว็บ ไซต์ต่างกัน ผูใ้ ช้ที่ต่างชั้นปี และมี ท กั ษะในการสื บ ค้นสารสนเทศออนไลน์ ต่างกัน มี ความพึ งพอใจ
ต่างกันในทุกด้าน
คาสาคัญ: แหล่งเรี ยนรู ้ออนไลน์, ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพ, การแพทย์แผนไทย
Abstract
To develop online learning resources for local wisdom on health, the researcher studies and
compares the levels of satisfaction expressed by second to fourth year undergraduates enrolled in the Thai
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
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Traditional Medicine Program, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University in respect to online
learning resources for local wisdom on health.
The instruments of research consisted of (1) online learning resources for local wisdom on health;
(2) a form used to evaluate the appropriateness of online learning resources for local wisdom on health;
and (3) a questionnaire utilized for evaluating the levels of satisfaction evinced regarding online learning
resources for local wisdom on health. The sample population consisted of 90 second to fourth year
undergraduates in the Thai Traditional Medicine Program, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University
registering at the second semester of the academic year 2013.
Findings showed that online learning resources for local wisdom on health were appropriate at a
good level in the aspects of website design and utilization and application. The aspect of website contents
was determined to be appropriate at a moderate level.
Most users were between the ages of twenty-six and thirty-five. Second year students had seven
to thirteen years of experience in online information retrieval. They exhibited online information retrieval
skills at a high level. Overall, they displayed satisfaction at a moderate level with the aspects of website
contents, website design, and utilization and application.
In comparing the satisfaction levels of users regarding online learning resources for local wisdom
on health in the aspects of website contents, website design, and utilization and application by reference to
age, year of study, experience and skills in online information retrieval, the following was found: Users
who differed in age evinced concomitant differences in levels of satisfaction with website contents and
utilization and application. Users who differed in degree of experience in online information retrieval
displayed parallel differences in levels of satisfaction with website design. Users who differed in year of
study and online information retrieval skills exhibited parallel differences in levels of satisfaction in all
aspects.
Keywords: Online Learning Resources, Local Wisdom of Health, Traditional Medicine
บทนา
ภูมิ ปั ญ ญาท้องถิ่ นเป็ นความรู ้ ท างวัฒนธรรมที่ ส อดคล้องกับ วิถี ชี วิตของคนในท้องถิ่ น เป็ นองค์
ความรู ้ ความเชื่ อที่ได้มาจากประสบการณ์ และการเรี ยนรู ้ที่สั่งสมสื บทอดมาแต่บรรพบุรุษ โดยระหว่างการ
สื บ ทอดมี ก ารปรั บ ประยุก ต์จ นอาจเกิ ด เป็ นความรู ้ ใ หม่ ต ามสถานการณ์ และสภาพสั ง คมในขณะนั้ น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็ นความรู ้ ที่อยู่กบั บุคคลและชุ มชนในท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่ งเป็ นการสะท้อนถึ งการดาเนิ น
ชี วิตของผูค้ นที่เกิดจากการปรับชี วิตให้สัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อมให้อยูไ่ ด้อย่างเป็ นปกติ (เอกวิทย์ ณ ถลาง,
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นิ ธิ เอียวศรี วงศ์, วิจารณ์ พานิ ช, รสนา โตสิ ตระกูล และนงคราญ ชมพูนุช , ม.ร.ว., 2546, หน้า 1) ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เกี่ ยวกับสุ ขภาพ มีส่วนสาคัญมากต่อการดาเนิ นชี วิต เพราะปั ญหาความเจ็บป่ วยเป็ นปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติที่หลี กเลี่ ยงไม่ได้ มนุ ษย์จึงได้มีการค้นหาวิธีป้องกันและบรรเทาอาการเจ็บป่ วย และพัฒนา
แนวทางในการบ าบั ด รั ก ษา โดยอาศั ย ความเชื่ อ ความรู้ ความคิ ด การลองผิ ด ลองถู ก การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ พืช สมุนไพรในท้องถิ่ น ตลอดจนความเชื่ อในสิ่ งเหนื อธรรมชาติ และมีการปฏิ บตั ิมา
อย่างยาวนาน จนเกิดการยอมรับและกลายเป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทรงคุณค่า
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ของแผนยุทธศาสตร์ ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุ ขภาพวิถีไท พ.ศ. 2550-2554
กล่ าวถึ ง การสร้ างและจัดการความรู ้ ด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลื อก
มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู ้อย่างต่อเนื่ อง และเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพื่อใช้
ประโยชน์ระหว่างนักวิชาการ นักวิจยั ผูบ้ ริ หาร บุคลากรด้านสาธารณสุ ขนักวิชาชี พ หมอพื้นบ้าน หมอแผน
ไทย และประชาชนผูร้ ับบริ การ ในฐานะที่ผวู้ ิจยั เป็ นผูป้ ฏิ บตั ิงานในวิชาชี พ บรรณารักษ์ มีบทบาทในการ
รวบรวม สร้ าง จัดเก็บ วิเคราะห์ จัดระบบ และเผยแพร่ ส ารสนเทศ นอกจากนี้ ยังเป็ น ผูก้ ลัน่ กรอง และ
แนะนาแนวทางที่จะช่ วยในการค้นคืนสารสนเทศ บนระบบเครื อข่าย โดยเฉพาะการใช้เครื่ องมือ ช่ วยการ
เข้าถึงสารสนเทศ ช่วยในการจัดเปลี่ยนรู ปแบบสารสนเทศให้อยูใ่ นรู ปแบบออนไลน์ และทาดรรชนี ช่วยใน
การเลื อ กแหล่ ง และทรั พ ยากรสารสนเทศจากแหล่ ง สารสนเทศต่ า ง ๆ เนื่ อ งจากในปั จ จุ บ ัน งานของ
บรรณารักษ์ตอ้ งเกี่ ยวข้องกับเทคโนโลยี การสร้ าง การจัดเก็บ การเผยแพร่ และการค้นคืนสารสนเทศใน
รู ปแบบออนไลน์มากขึ้น หากมีการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ ออนไลน์ภูมิปัญญาท้องถิ่ นด้านสุ ขภาพ เพื่อจัดการ
กับองค์ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพให้เป็ นระบบ และเผยแพร่ องค์ความรู ้น้ นั จะช่วยทาให้นกั ศึกษา
สาขาวิช าการแพทย์แผนไทย นัก วิช าการ นัก วิจยั ผูบ้ ริ ห าร บุ คลากรด้านสาธารณสุ ข นัก วิชาชี พ หมอ
พื้นบ้าน หมอแผนไทย ประชาชนผูร้ ับบริ การ ตลอดจนบุ คลากรทางการแพทย์ นักศึกษาและประชาชน
ทัว่ ไปที่สนใจเรื่ องภูมิปัญญาท้องถิ่ นด้านสุ ขภาพ สามารถสื บค้นสารสนเทศเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
สุ ขภาพที่มีคุณค่าตรงกับความต้องการ ได้อย่างมีประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภาพมากที่สุด
วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 2-4 สาขาวิชาแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ที่ลงทะเบียนเรี ยนภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 จานวน 115 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
1. แหล่งเรี ยนรู ้ออนไลน์ภูมิปัญญาท้องถิ่ นด้านสุ ขภาพ โดยการสร้างแหล่งเรี ยนรู ้ ออนไลน์ โดยจัดทา
เป็ นเว็บไซต์ที่ตวั ชี้แหล่งในอินเทอร์ เน็ต (Universal Resource Locator--URL) http://www.thaimedicine.info
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2. แบบประเมิ น ความเหมาะสมของแหล่ ง เรี ยนรู ้ อ อนไลน์ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า นสุ ขภาพ
เป็ นแบบสอบถามระดับความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการออกแบบเว็บไซต์ ด้านเนื้อหาเว็บไซต์ และการ
นาไปใช้ประโยชน์
3. แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ออนไลน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพ
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้นาเครื่ องมือในการวิจยั ให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้ โดยให้ตวั ชี้แหล่ง
ในอิ น เทอร์ เน็ ต (Universal Resource Locator--URL) http://www.thaimedicine.info และตัว อย่า งหน้ า เว็บ
ของแหล่ ง เรี ยนรู ้ อ อนไลน์ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า นสุ ขภาพ ส าหรั บ อ่ า นประกอบ หลั ง จากนั้ นแจก
แบบสอบถาม และได้อธิ บายลักษณะการใช้งาน วัตถุประสงค์ของการจัดทาให้กบั กลุ่มตัวอย่าง พร้ อมทั้ง
ได้รับฟั งข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่าง โดยเก็บรวบรวมแบบประเมิ นได้จานวน 90 ชุ ด คิดเป็ นร้อยละ 78
ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย ใช้โปรแกรมทางสถิ ติ เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนชนิดทางเดียว (One Way ANOVA) และในกรณี พบ
ความแตกต่างจะทาการทดสอบด้วยวิธีของ LSD (Least Significant Difference)
ผลการวิจัย
จากการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู ้ ออนไลน์ ภู มิ ปั ญญาท้องถิ่ นด้านสุ ขภาพ หลังจากท าการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลในส่ วนต่าง ๆ แล้ว สรุ ปผลได้ดงั นี้
1. ในการสร้างแหล่งเรี ยนรู ้ออนไลน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพ ผูว้ ิจยั ได้สืบค้นสารสนเทศด้วย
คาสาคัญทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวม 44 คา และรวบรวมสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง แล้วนามาจัดทาเป็ น
แหล่งเรี ยนรู ้ออนไลน์ภูมิปัญญาท้องถิ่ นด้านสุ ขภาพ โดยผลการประเมิน ความเหมาะสมของแหล่งเรี ยนรู ้
ออนไลน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพอยูใ่ นระดับดี คือ ด้านการออกแบบเว็บไซต์ และด้านประโยชน์และ
การนาไปใช้ ส่ วนด้านเนื้อหาเว็บไซต์ มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับปานกลาง
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 2-4 สาขาวิชาแพทย์แผนไทย คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ต่อแหล่งเรี ยนรู ้ออนไลน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพ รายละเอียด ดังนี้
2.1 ผูใ้ ช้แหล่งเรี ยนรู ้ออนไลน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพส่ วนใหญ่ มีอายุ 26-35 ปี เรี ยนชั้นปี ที่
2 มีประสบการณ์ในการสื บค้นสารสนเทศออนไลน์ 7-13 ปี และมีทกั ษะในการสื บค้นสารสนเทศออนไลน์
อยูใ่ นระดับมาก
2.2 ผูใ้ ช้แหล่งเรี ยนรู ้ ออนไลน์ภูมิปัญญาท้องถิ่ นด้านสุ ขภาพ มีระดับความพึงพอใจด้านเนื้ อหา
เว็บไซต์โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
1 ข้อ คืออ่านแล้วเข้าใจง่าย สามารถนาไปปฏิบตั ิได้ ส่ วนข้ออื่น ๆ มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
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2.3 ผูใ้ ช้แหล่ ง เรี ย นรู ้ ออนไลน์ ภู มิ ปั ญ ญาท้องถิ่ น ด้านสุ ขภาพ มี ระดับ ความพึ งพอใจด้านการ
ออกแบบเว็บไซต์โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจระดับมาก 4 ข้อ
โดยเรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยคือ สี สันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม สี พ้ืนหลังกับตัวอักษรมีความ
เหมาะสมต่อการอ่าน หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม ทันสมัย เหมาะสมและน่ าสนใจ ใช้งานง่าย สะดวกต่อ
การเข้าถึงและค้นหา ส่ วนข้ออื่น ๆ มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
2.4 ผู้ใ ช้ แ หล่ ง เรี ย นรู ้ อ อนไลน์ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ด้า นสุ ขภาพ มี ร ะดับ ความพึ ง พอใจด้า น
ประโยชน์ แ ละการน าไปใช้ โดยรวมอยู่ ใ นระดับ ปานกลาง เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่ า มี ค วาม
พึงพอใจระดับมาก 1 ข้อ คือ สามารถเป็ นแหล่งความรู ้ได้ ส่ วนข้ออื่น ๆ มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
3. ในการเปรี ย บเที ยบความพึ งพอใจของนักศึ กษาระดับ ปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 2-4 สาขาวิชาแพทย์
แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ต่อแหล่งเรี ยนรู ้ออนไลน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพ
มีรายละเอียดดังนี้
3.1 เปรี ยบเทียบความพึงพอใจ ด้านเนื้ อหาเว็บไซต์ ด้านการออกแบบเว็บไซต์ และด้านประโยชน์
และการนาไปใช้ จาแนกตามอายุ พบว่า ผูใ้ ช้ที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจด้านเนื้ อหาเว็บไซต์ และด้าน
ประโยชน์และการนาไปใช้ต่างกัน โดยผูใ้ ช้ที่มีอายุ 46 ปี ขึ้นไป มีความพึงพอใจต่ากว่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 แต่มีความพึงพอใจด้านการออกแบบเว็บไซต์ไม่แตกต่างกัน
3.2 เปรี ยบเทียบความพึงพอใจ ด้านเนื้ อหาเว็บไซต์ ด้านการออกแบบเว็บไซต์ และด้านประโยชน์
ละการนาไปใช้ จาแนกตามชั้นปี พบว่า ผูใ้ ช้ที่อยู่ช้ นั ปี ต่างกัน มีความพึงพอใจทุกด้านต่างกัน โดยชั้นปี ที่ 3
มีความพึงพอใจต่ากว่าชั้นปี 2 และ ชั้นปี ที่ 4 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.3 เปรี ยบเทียบความพึงพอใจ ด้านเนื้ อหาเว็บไซต์ ด้านการออกแบบเว็บไซต์ และด้านประโยชน์
และการนาไปใช้ จาแนกตามประสบการณ์ในการสื บค้นสารสนเทศออนไลน์ พบว่า ผูใ้ ช้ที่มีประสบการณ์
ในการสื บค้นสารสนเทศออนไลน์ ต่างกัน มี ความพึงพอใจด้านการออกแบบเว็บไซต์ต่างกัน โดยผูใ้ ช้ที่มี
ประสบการณ์ ในการสื บค้นสารสนเทศออนไลน์ 1-6 ปี มี ความพึ งพอใจต่ ากว่าอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05 แต่มีความพึงพอใจด้านเนื้ อหาเว็บไซต์ และด้านประโยชน์และการนาไปใช้ไม่แตกต่างกัน
3.4 เปรี ยบเทียบความพึงพอใจ ด้านเนื้ อหาเว็บไซต์ ด้านการออกแบบเว็บไซต์ และด้านประโยชน์
และการนาไปใช้ จาแนกตามทักษะในการสื บค้นสารสนเทศออนไลน์ พบว่า ผูใ้ ช้ที่มีทกั ษะในการสื บค้น
สารสนเทศออนไลน์ ต่างกัน มี ความพึ งพอใจทุ กด้านต่างกัน โดยผูใ้ ช้ที่ มีทกั ษะในการสื บค้นสารสนเทศ
ออนไลน์นอ้ ย มีความพึงพอใจต่ากว่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ออนไลน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพ ผูว้ ิจยั ขอเสนอประเด็น
ที่สาคัญในการอภิปรายผล ดังนี้
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1. ความพึ ง พอใจด้ า นเนื้ อหาเว็ บ ไซต์ ในภาพรวมปรากฏว่ า ผู ้ใ ช้ แ หล่ ง เรี ยนรู ้ อ อนไลน์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง หากพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การอ่านแล้ว
เข้าใจง่าย และสามารถนาไปปฏิ บตั ิได้ มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก เนื่ องจากในการจัดทาแหล่งเรี ยนรู ้
ออนไลน์ ภูมิปัญญาท้องถิ่ นด้านสุ ขภาพนั้น จะจัดกลุ่มข้อมูลให้ง่ายต่อการเข้าใจ คือ แบ่งเนื้ อหาตามคาสาคัญ
แยกภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในรายละเอียดของแต่ละคาประกอบด้วย ข้อมูลวิทยานิ พนธ์ บทความ และ
ข้อมูลเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับหลักการออกแบบเว็บไซต์ของกิดานันท์ มลิทอง (2542) ที่วา่ ควรมีการ
แบ่งเว็บไซต์ออกเป็ นส่ วน ๆ ให้เหมาะสม รวมทั้งออกแบบตัวเลือกในแต่ละหน้า และควรมี จานวนไม่มาก
เกิ น ไป ที่ ส าคัญ คื อ ไม่ ค วรให้ เว็บ ไซต์มี ก ารเชื่ อมโยงที่ ลึ ก มากเกิ น ไป และสอดคล้อ งกับ งานวิจยั ของ
Seffelmaier (2003) ศึกษาหลักวิธีการประเมินค่าและการออกแบบเว็บไซต์ที่ประสบความสาเร็ จ พบว่า การ
เลือกตาแหน่งที่เหมาะสมของเนื้ อหามีส่วนในการทาให้เว็บไซต์น้ นั เป็ นเว็บไซต์ที่ประสบความสาเร็ จ และ
การออกแบบเว็บไซต์ที่ประสบความสาเร็ จนั้นต้องมีการออกแบบเนื้ อหา และการวางรู ปแบบที่สอดคล้อง
กัน ความสะดวกในการใช้งานทาให้ผใู ้ ช้อินเทอร์เน็ตพึงพอใจในการสื บค้นสารสนเทศ
2. ความพึงพอใจด้านเนื้ อหาเว็บไซต์ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใ้ ช้
ต่ อแหล่ ง เรี ยนรู ้ ออนไลน์ ภูมิ ปั ญ ญาท้องถิ่ นด้านสุ ข ภาพ ที่ มี ค วามพึ ง พอใจน้อยที่ สุ ด คื อ มี ความชัดเจน
ถูกต้อง และสมบูรณ์ แม้วา่ ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมคาที่สอดคล้องกับขอบเขตเนื้ อหา และมีผเู ้ ชี่ ยวชาญพิจารณาคา
สาคัญแล้วก็ตาม แต่ยงั พบว่า นักศึกษาแพทย์แผนไทย มีขอ้ เสนอแนะว่า ขอบเขตเนื้ อหาในการจัดทาแหล่ง
เรี ยนรู ้ กว้างเกิ นไป และคาส าคัญที่ ใช้ไม่ตรงกับ ความเข้าใจ ดังนั้น เนื้ อหาที่ รวบรวมจึงไม่ ตรงตามความ
ต้องการ และไม่สอดคล้องกับบทเรี ยน แต่ถือว่าเป็ นแหล่งข้อมูลได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของฐิติมา ขันธสิ น
(2549) ศึ ก ษาเรื่ อง บุ ค ลากรทางการแพทย์ก ับ การใช้ส ารสนเทศบนเว็บ ไซต์ ผลการวิจยั พบว่า บุ ค ลากร
ต้องการให้มีการปรับปรุ งเนื้ อหาให้ตรงกับความต้องการของบุคลากรการแพทย์ และการออกแบบเว็บไซต์
ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
3. ความพึ ง พอใจด้า นการออกแบบเว็บ ไซต์ ในภาพรวมปรากฏว่า ผูใ้ ช้แหล่ ง เรี ย นรู ้ อ อนไลน์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความ
พึงพอใจระดับมาก คือ สี สันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม และสี พ้ืนหลังกับตัวอักษร มีความ
เหมาะสมต่อการอ่าน เนื่ องจากมีการออกแบบตามหลักการพัฒนาเว็บไซต์ และผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้สีเขียว ขาว เทา
ซึ่ งเป็ น ชุ ดสี เย็น ที่ ให้ค วามรู ้ สึ ก เย็นสบาย ท าให้ผูใ้ ช้ส ามารถใช้ง านได้นาน สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ
พิษณุ กาญจนกุล (2551) เรื่ อง ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหงต่อเว็บไซต์ศูนย์บริ การ
เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยรามคาแหง ซึ่ งพบว่า นักศึกษาพึงพอใจภาพประกอบ ลักษณะการจัดวาง
แบบผสมผสานเนื้ อหา และภาพประกอบให้กลมกลื นกัน และมีขอ้ เสนอแนะให้ตวั อักษรที่ใช้บนเว็บไซต์
ควรเป็ น สี โทนเย็น เช่น สี น้ าเงิน สี ฟ้า และงานวิจยั ของ ธี รศักดิ์ สะกล (2549) ที่พบว่า ชุ ดสี ที่ใช้ในหน้าโฮมเพจ
และเว็บไซต์ของสถาบันระดับอุดมศึกษา ส่ วนใหญ่ใช้ชุดสี โทนเย็นและใช้จานวนหลักเพียง 2-3 สี รวมทั้ง
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งานวิจยั ของ พีรเดช ตังคะประเสริ ฐ (2550) ผลการศึกษาพบว่า ด้านที่ ผตู ้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญ
มากที่ สุ ดคื อ ด้านการใช้งาน คือ โทนสี ที่ ใช้ส บายตา สะดวกต่ อการใช้งาน เมนู ฟั งชั่น เข้าใจง่ าย ใช้งาน
สะดวก รวมถึง Hall และ Hanna (2004) พบว่า สี สันของเว็บไซต์ มีผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ และทาให้ผใู ้ ช้
กลับมาใช้งานอีก
4. ความพึงพอใจด้านประโยชน์และการนาไปใช้ ในภาพรวมปรากฏว่าผูใ้ ช้แหล่งเรี ยนรู ้ออนไลน์
ภูมิ ปั ญญาท้องถิ่ นด้านสุ ข ภาพ มี ค วามพึ งพอใจระดับ ปานกลาง เมื่ อพิ จารณารายข้อ พบว่า ข้อที่ มี ความ
พึงพอใจระดับมาก คือ สามารถเป็ นแหล่งความรู ้ได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ฤทธิ ไกร คาเฮียง (2549) ซึ่ ง
ผลการวิจยั พบว่า ด้านประโยชน์และการนาไปใช้มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ ได้รับความรู ้ใหม่ ๆ
และสาระจากการสนทนา เพิ่มความสะดวกรวดเร็ วในการติดต่อสื่ อสาร และสอดคล้องกับงานวิจยั ของวิไล
เวีย งคา (2549) ที่ พ บว่า สื่ อ มัล ติ มี เดี ย ที่ ส ร้ างขึ้ น ช่ วยส่ งเสริ ม ให้ น าความรู ้ ไ ปประยุก ต์ใ ช้ในการสื บ ค้น
สารสนเทศด้วยตนเองได้เป็ นอย่างดี
5. การเปรี ยบเทียบเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ ช้ต่อแหล่งเรี ยนรู ้ ออนไลน์ภูมิปัญญาท้องถิ่ น
ด้านสุ ขภาพ ด้านเนื้ อหาเว็บไซต์ ด้านการออกแบบเว็บไซต์ และด้านประโยชน์และการนาไปใช้ จาแนกตาม
อายุ พบว่า ผูใ้ ช้ที่มี อายุต่างกัน มี ความพึ งพอใจด้านเนื้ อหาเว็บ ไซต์ และด้านประโยชน์และการนาไปใช้
ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมศรี ตะโกพร (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาระบบการเข้าถึงบริ การ
ข้อมูลผ่านเว็บ ไซต์ กรณี ศึกษาศูนย์ข ้อมูลกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า การทดสอบความสั มพันธ์
ระหว่างตัวแปร พบว่า อายุมีค วามสั มพันธ์ กบั ความคิ ดเห็ นต่อคุ ณภาพการให้บริ การเว็บไซต์ และระดับ
การศึ กษามี ความสัมพันธ์กบั ความคิ ดเห็ นต่อคุ ณภาพการให้บริ การของเว็บไซต์ สาหรับความคิ ดเห็ นต่อ
คุณภาพการให้บริ การโดยรวมมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และงานวิจยั ของ ฐิติมา ขันธสิ น
(2549) ศึกษาเรื่ อง บุคลากรทางการแพทย์กบั การใช้สารสนเทศบนเว็บไซต์ ผลการวิจยั พบว่า ลักษณะทัว่ ไป
ของประชากรที่แตกต่างกัน มีผลต่อการใช้สารสนเทศบนเว็บไซต์แตกต่างกัน พบว่า บุคลากรทางการแพทย์
ที่ มี อายุ วุฒิ การศึ กษา และประสบการณ์ ในการใช้อินเทอร์ เน็ ต ต่างกัน มี ก ารใช้ส ารสนเทศบนเว็บไซต์
แตกต่างกัน แต่ขดั แย้งกับงานวิจยั ของ พิษณุ กาญจนกุล (2551) เรื่ อง ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคาแหงต่อเว็บไซต์ศูนย์บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยรามคาแหง พบว่า นักศึกษาที่ มีเพศ
และอายุ ต่างกัน มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ เมื่อพิจาณาเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า
ผูใ้ ช้ที่มีอายุ 46 ปี ขึ้นไป มีความพึงพอใจต่ ากว่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 อาจจะเป็ นเพราะกลุ่ม
อายุน้ ี มี ค วามถนัดและเคยชิ น กับ การหาความรู ้ จากวิธี อื่น มากกว่า รวมถึ งอาจมี ปั ญ หาทางสายตา ท าให้
ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้เป็ นเวลานาน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ พตั รา คชาทอง (2549) เรื่ อง การใช้
อินเทอร์ เน็ตของผูส้ ู งอายุ: กรณี ศึกษาสมาชิ กกลุ่ม OPPY Club พบว่า ผูส้ ู งอายุจะใช้อินเทอร์ เน็ต เพื่อความ
เพลิดเพลิน รองลงมาคือ เพื่อเพิ่มพูนความรู ้
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6. การเปรี ยบเทียบเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ ช้ต่อแหล่งเรี ยนรู ้ ออนไลน์ภูมิปัญญาท้องถิ่ น
ด้านสุ ขภาพ ด้านเนื้ อหาเว็บไซต์ ด้านการออกแบบเว็บไซต์ และด้านประโยชน์และการนาไปใช้ จาแนกตาม
ระดับชั้นปี พบว่า ผูใ้ ช้ที่อยู่ช้ นั ปี ต่างกัน มีความพึงพอใจทุ กด้านต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พิษณุ
กาญจนกุ ล (2551) ซึ่ งพบว่า นั ก ศึ ก ษาที่ มี ค ณะ ชั้น ปี และรายได้ ต่ า งกัน มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ เว็บ ไซต์
ศูนย์บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยรามคาแหงต่างกัน
7. การเปรี ยบเทียบเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ ช้ต่อแหล่งเรี ยนรู ้ ออนไลน์ภูมิปัญญาท้องถิ่ น
ด้านสุ ขภาพ ด้านเนื้ อหาเว็บไซต์ ด้านการออกแบบเว็บไซต์ และด้านประโยชน์และการนาไปใช้ จาแนกตาม
ประสบการณ์ ในการสื บ ค้นสารสนเทศออนไลน์ พบว่า ผูใ้ ช้ที่ มี ประสบการณ์ ในการสื บค้นสารสนเทศ
ออนไลน์ต่างกัน มีความพึงพอใจด้านการออกแบบเว็บไซต์ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ฐิติมา ขันธสิ น
(2549) ซึ่ งพบว่า ประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ตต่างกัน มีการใช้สารสนเทศบนเว็บไซต์แตกต่างกัน เมื่อ
พิจาณาเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า ผูใ้ ช้ที่มีประสบการณ์ในการสื บค้นสารสนเทศออนไลน์ 0-6 ปี
มี ค วามพึ ง พอใจต่ ากว่าอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 สามารถอธิ บ ายได้ว่า ในการใช้งานแหล่ ง
สารสนเทศออนไลน์ ยังคงเป็ นอุปสรรค สาหรับผูท้ ี่มีประสบการณ์ในการสื บค้นน้อย ซึ่ งอาจจะเป็ นเพราะ
ความไม่คุน้ เคยกับการใช้เว็บไซต์ และอินเทอร์ เน็ ต โดยอาจจะมีความถนัดที่ จะหาความรู ้ จากสื่ ออื่ น เช่ น
หนังสื อ หรื อตารา มากกว่า เพราะในส่ วนของความพึงพอใจด้านเนื้อหาเว็บไซต์ และด้านประโยชน์และการ
นาไปใช้ นั้นไม่แตกต่างกัน
8. การเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ ช้ต่อแหล่งเรี ยนรู ้ ออนไลน์ภูมิปัญญาท้องถิ่ นด้านสุ ขภาพ
ด้านเนื้ อหาเว็บไซต์ ด้านการออกแบบเว็บไซต์ และด้านประโยชน์และการนาไปใช้ จาแนกตามทักษะในการ
สื บค้นสารสนเทศออนไลน์ พบว่า ผูใ้ ช้ที่มีทกั ษะในการสื บค้นสารสนเทศออนไลน์ต่างกัน มีความพึงพอใจ
ทุ กด้านต่างกัน โดยผูใ้ ช้ที่มีท กั ษะในการสื บค้นสารสนเทศออนไลน์ น้อย มี ความพึ งพอใจต่ ากว่าอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเป็ นเพราะผูใ้ ช้ที่มีทกั ษะในการสื บค้นสารสนเทศออนไลน์นอ้ ย ไม่คุน้ เคย
กับ การค้น หาสารสนเทศออนไลน์ จึ ง ท าให้ ม องว่าไม่ ส ามารถได้รับ ประโยชน์ จากการใช้แหล่ งเรี ย นรู้
ออนไลน์ แม้วา่ แหล่งเรี ยนรู ้ออนไลน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพได้สร้างขึ้นจาก การสื บค้นและรวบรวม
สารสนเทศมาจัดกลุ่ ม และนาเสนอใหม่ แล้วก็ ตาม สอดคล้องกับ ความคิ ดเห็ นของ สมควร กวียะ (2540)
เกี่ยวกับทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ในแง่ที่วา่ ประโยชน์นาไปสู่ ความพึงพอใจได้ ดังนั้น เมื่อ
ผูใ้ ช้มีค วามเห็ นว่าได้ป ระโยชน์ น้อย ความพึ งพอใจต่อแหล่ งเรี ยนรู ้ ออนไลน์ ภูมิ ปัญ ญาท้องถิ่ นจึ งมี น้อย
เช่นกัน
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ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั พบว่า
1. ผูใ้ ช้แหล่งเรี ยนรู ้ออนไลน์ภูมิปัญญาท้องถิ่ นด้านสุ ขภาพ มีความพึงพอใจด้านเนื้ อหาเว็บไซต์ ใน
ข้อความชัดเจน ถูกต้อง สมบูรณ์ มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด เนื่ องมาจาก การวิจยั ครั้งนี้ มีการกาหนดขอบเขตเนื้ อหาใน
การรวบรวมสารสนเทศจาก ธรรมนู ญว่าด้วยระบบสุ ขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 และกาหนดคาสาคัญตาม
ขอบเขตดัง กล่ า ว แต่ ผู ้ป ระเมิ น ความพึ ง พอใจ คื อ นั ก ศึ ก ษาแพทย์แ ผนไทย จึ ง ท าให้ ค าส าคัญ ที่ ใ ช้ มี
ความหมายกว้างเกินไป ไม่ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้เท่าที่ควร แม้ว่าคาสาคัญที่ใช้จะกาหนดจากคู่มือ
หัวเรื่ องก็ตาม แต่ผใู ้ ช้จะใช้คาทัว่ ไปตามความเข้าใจ และมี ความหมายที่แคบกว่าคาสาคัญที่ ผูว้ ิจยั กาหนด
ดัง นั้น ในการก าหนดขอบเขตเนื้ อ หาจึ ง ควรก าหนดให้ แ คบลงมา และเพิ่ ม การระบุ ค าส าคัญ จากกลุ่ ม
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้อหาโดยตรง
2. ในการออกแบบเว็บไซต์ที่เป็ นแหล่งทรัพยากรบนเว็บ ควรออกแบบสี พ้นื หลังตัวอักษร และสี สัน
ของเว็บ เป็ นสี โทนเย็น ซึ่งให้ผใู้ ช้เกิดความรู ้สึกเย็นสบาย สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้นานยิง่ ขึ้น
ข้ อเสนอแนะสาหรับการพัฒนาแหล่ งเรียนรู้ ออนไลน์ และการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ในการสร้างแหล่งเรี ยนรู ้ออนไลน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพ ควรกาหนดขอบเขตตามเนื้ อหา
ให้ชดั เจน อาจไม่ตอ้ งเป็ นขอบเขตเนื้ อหาที่กว้าง เพราะเนื้ อหาในด้านนี้ มีจานวนมาก จึงควรกาหนดให้แคบ
และลงรายละเอียดให้ลึก และชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยอาจกาหนดตามหลักสู ตร หรื อรายวิชาเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ประเมินความพึงพอใจ
2. ก่อนการสร้างแหล่งเรี ยนรู ้ออนไลน์ควรสารวจความต้องการของผูใ้ ช้ก่อน จะทาให้การออกแบบ
ตรงตามความต้องการ และมีความพึงพอใจมากขึ้น
3. ในการกาหนดคาสาคัญ ควรเพิ่มคาที่นอกเหนือจากบัญชี หวั เรื่ องไปด้วย จะทาให้ได้เนื้ อหาที่ตรง
กับความต้องการมากยิง่ ขึ้น
4. ควรมีการศึกษาเพื่อรวบรวมคาสาคัญ และจัดทาเป็ นหัวเรื่ องด้านการแพทย์แผนไทย
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