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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม จัดเก็บ พัฒนาระบบฐานข้อมูล และ          
ประเมินผลระบบฐานข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี เป็นการวิจัยและ
พัฒนาโดยเริ่มจากการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่น และสามารถแบ่งได้
เป็น 15 สาขา และใช้มาตรฐานเมทาดาทาเพื่อการจัดเก็บ และพัฒนาระบบฐานข้อมูล               
6 ขัน้ ตอน มีการสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจ�ำนวน 71 คน และใช้
โปรแกรมไมโครซอฟต์ วิชวลเบสิก สตูดิโอ 2019 ในการบริหารจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์
และจัดการฐานข้อมูลโปรแกรมไมโครซอฟท์ เอสคิวแอล เซิร์ฟเวอร์ แมนเนจเมนท์ 18
จ�ำแนกออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ การสร้างส่วนก�ำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ระบบ การสร้าง                      
ส่วนประสานงานกับผู้ใช้ที่เป็นหน้าหลัก การสร้างส่วนประสานงานกับผู้ใช้งานระบบ             
และการสร้างส่วนประสานงานกับผู้ใช้ผู้ดูแลระบบ จากนั้นได้ทดสอบเพื่อใช้งานระบบ
บ�ำรุงรักษาและประเมินผลระบบฐานข้อมูลโดยกลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 260 คน เครือ่ งมือที             ่
ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบประเมินระบบฐานข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิน่ ในเขตจังหวัดนนทบุรี
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  Program in Library and Information Science, Faculty of Humanities and Social
Sciences, Phranakhon Rajabhat University
1
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5 ด้าน ได้แก่ การประเมินด้านความสามารถในการท�ำงานตามความต้องการของผู้ใช้
ระบบ การประเมินระบบด้านการท�ำงานได้ตามฟังก์ชนั งานของระบบ การประเมินระบบ
ด้านประสิทธิภาพของระบบ การประเมินระบบด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบและ   
การประเมินระบบด้านความปลอดภัยในการใช้ระบบ ผลการประเมินพบว่า ความคิดเห็น
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก
ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนาระบบฐานข้อมูล, วัฒนธรรมท้องถิ่น, จังหวัดนนทบุรี

Abstract
The purposes of this research were to collect, store, develop and
evaluate local culture database system of Nonthaburi Province. This              
research and development project began with collecting and storing local
culture data before classifying it into 15 majors. The metadata was used
for storing and developing a database system in 6 steps. The data were
collected from semi-structured interviews with 71 participants which                
aimed to develop local culture database system. Microsoft Visual Basic
2019 was used for managing website content and Microsoft SQL Server
Management 18 was used for database management which was                     
developed into four sections: log in, graphic user interface, end users of
the system and end admins of the system. The database was tested,
maintained, and evaluated by questionnaires which was distributed to              
260 participants. The evaluation was based on five aspects: functional
requirement test, functional test, performance test, usability test and              
security test. The statistical methods used in data analysis were frequency,
percentage, mean and standard deviation. The result of the evaluation             
was at the very good level.
Keywords: Development of Database System, Local Culture, Nonthaburi Province
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บทน�ำ
วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น เป็ น รากฐานส� ำ คั ญ ของวั ฒ นธรรมโดยรวมของชาติ เ กิ ด             
จากปรัชญาความเชื่อ ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น                
ของบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมเลือกสรร ปรับปรุง แก้ไข พัฒนามีความเหมาะสมตามเหตุและ
ปัจจัยแวดล้อมแต่ละท้องถิ่น ซึ่งมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศ และ          
ภูมิอากาศตลอดจนกลุ่มคนชาติพันธุ์ที่แตกต่างกัน สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุผลส�ำคัญที่ท�ำให้            
เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ดังนัน้ หากประชาชนในท้องถิน่ ได้รบั การส่งเสริมให้
ตระหนัก และเห็นคุณค่า มีความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมที่ร่วมกันเป็นเจ้าของ
ก่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน และความร่วมมือกันสืบสานสิ่งดีงามเหล่านั้นไว้อันจะ             
ยังประโยชน์ให้เกิดขึน้ แก่ประชาชน และประเทศต่อไป (วารี ยอดครุฑ, 2549, หน้า 1-2)
นอกจากนี้ ยังแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของสังคมไทยทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงแบบแผน     
หรือวิธีการด�ำเนินชีวิตของคนไทยที่มีการพัฒนา ปรับปรุงให้มีความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น                 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการด�ำเนินชีวิต ดังนั้นมนุษย์ในสังคมจึงมีความเกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมตลอดเวลาทั้งทางตรง และทางอ้อม โดยเกี่ยวข้องในฐานะที่เป็นทั้งผู้สร้าง          
ผู้ใช้ ผู้ได้รับประโยชน์ และได้รับผลกระทบจากวัฒนธรรม หรืออาจกล่าวได้ว่า มนุษย์              
ทุกคนมีสว่ นในการด�ำเนินงานวัฒนธรรมของตนเอง (ส�ำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ, 2546, หน้า 1)
วัฒนธรรมท้องถิน่ จังหวัดนนทบุรปี ระกอบไปด้วยชนชาวไทยทีส่ บื เชือ้ สายมาจาก
หลายเชื้อชาติมีทั้งไทย จีน มอญ และแขกชนชาติดั้งเดิม และชนชาติคนส่วนใหญ่ของ
จังหวัดนนทบุรีนั้นเป็นชนชาติไทยซึ่งมีอยู่ทั่วไปทุกอ�ำเภอรองลงมาเป็นเชื้อสายจีน                    
ซึ่งสันนิษฐานว่าเข้ามาอยู่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี นอกจากนี้ ยังมีชนชาติ            
ที่อพยพเข้ามาภายหลังอีกสองเชื้อชาติ คือ ชาวไทยเชื้อสายมอญ และชาวไทยเชื้อสาย
มลายู ซึ่งชาวไทยทั้งสองเชื้อชาตินี้อพยพมาอยู่ในจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา
กรุงธนบุรีตลอดจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นดังปรากฏหลักฐานในอักขรานุกรม
ภูมิศาสตร์ไทย ดังนั้นจังหวัดนนทบุรีมีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่             
ส�ำคัญนิยมปฏิบตั สิ บื ทอดกันมาแต่โบราณ (ข้อมูลสภาพทัว่ ไปของจังหวัดนนทบุร,ี 2564)
นอกจากนี้ จังหวัดนนทบุรียังเป็นพื้นที่ปริมณฑลที่ถูกออกแบบให้เป็นเมืองรองรับ              
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การขยายและการเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร มีอัตราการขยายตัวของชุมชน            
อย่างต่อเนือ่ งท�ำให้ภาวะสังคมของจังหวัดนนทบุรอี ยูใ่ นลักษณะ “สังคมเมือง” เนือ่ งจาก
มีการขยายตัวของอาคารบ้านเรือนมากขึ้น ด้วยเหตุนี้อาจท�ำให้วัฒนธรรมท้องถิ่นในเขต
จังหวัดถูกกลืนหายไปซึ่งมีสาเหตุที่เกิดจากทั้งความจงใจและไม่จงใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในฐานะมหาวิทยาลัยราชภัฏได้นอ้ มน�ำพระราโชบาย
ด้านการศึกษาในการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีการแบ่งพื้นที่                
บริการซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับผิดชอบ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครนายก
จังหวัดลพบุรี เฉพาะอ�ำเภอชัยบาดาล และกรุงเทพมหานครตอนบน รวมถึงประกาศ              
ราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวง การจัดกลุม่ สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ซึง่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจัดอยู่กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น ข้อ 3 ด�ำเนินการวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อน�ำความรู้ที่ดีได้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลอย่าง            
เป็นรูปธรรมในส่วนของจังหวัดพื้นที่บริการ (กองนโยบายและแผน, 2564; กฎกระทรวง
การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564, 2564, หน้า 3) ผู้เขียนจึงได้มีความสนใจ               
และต้องการรวบรวมจัดเก็บพัฒนาระบบฐานข้อมูล และประเมินผลระบบฐานข้อมูล
วัฒนธรรมท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยน�ำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศ เพือ่ ให้ผใู้ ช้ขอ้ มูลทางด้านวัฒนธรรมท้องถิน่
ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในท้องถิ่น ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และบุคคล
ทั่วไป ได้ใช้เป็นแหล่งสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าได้ง่าย สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น            
และน�ำข้อมูลไปใช้ในการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
ในจังหวัดตลอดจนน�ำไปพัฒนาท้องถิ่น  
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ภาพที่ 1
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่นจาก
การศึกษาจากหนังสือ ต�ำรา สัมภาษณ์ และลงพื้นที่
โดยข้อมูลที่นำ� เสนอเป็นข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี แบ่งออกเป็น 15 สาขา
1. อาหารและโภชนาการ
2. ศาสนา และพิธีกรรม
3. การเกษตร และการท�ำมาหากิน
4. ประเพณี และวัฒนธรรม
5. ศิลปหัตถกรรม
6. ศิลปะการแสดงและดนตรี
7. ธุรกิจและสวัสดิการชุมชน
8. ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
9. บุคคลส�ำคัญ
10. แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
11. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
12. สิ่งแวดล้อม
13. การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
14. ท�ำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ
15. เพลงเกี่ยวกับจังหวัด

วงจรชีวิตการพัฒนาระบบฐานข้อมูล        
1. การศึกษาฐานข้อมูลเบื้องต้น
2. การออกแบบฐานข้อมูล
3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
4. การทดสอบ
5. การใช้งาน
6. การบ�ำรุงรักษา และการประเมินผล
การทดลองใช้ระบบฐานข้อมูลวัฒนธรรม
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี
การประเมินผลระบบฐานข้อมูล
วัฒนธรรมท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี

การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล หมายถึง แหล่งรวบรวมของข้อมูล และมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็น
ระบบข้อมูลที่จัดเก็บนี้อาจอยู่ในแฟ้มข้อมูลเดียวกัน หรือแยกเก็บเป็นหลายแฟ้มข้อมูล
โดยชุดของข้อมูลที่จัดเก็บจะต้องมีความสัมพันธ์กัน และเป็นประโยชน์ในการสนับสนุน
การด�ำเนินงานของบุคคล หรือองค์กรซึ่งบุคคลผู้ใช้สามารถเรียกใช้ข้อมูลในลักษณะ             
ต่าง ๆ ได้ เช่น การขอดูข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การเพิ่มเติม หรือการลบข้อมูล เป็นต้น
โดยทั่วไปแล้วการจัดการเก็บข้อมูลมักจะน�ำเอาระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดเก็บ
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ฐานข้อมูลเพือ่ ให้ทนั ต่อความต้องการใช้ขอ้ มูล ผูใ้ ช้สามารถน�ำข้อมูลไปใช้ในการแก้ปญ
ั หา
ได้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน (สิริวรนุช แคลล์เบิร์ค, 2551, หน้า 15)
ดังนัน้ ความหมายของฐานข้อมูล หมายถึง ทีเ่ ก็บรวบรวมข้อมูลซึง่ มีความสัมพันธ์กนั
น�ำมาจัดเก็บรวมกันอย่างเป็นระบบโดยสามารถเรียกใช้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้โดยสะดวก              
เพื่อน�ำไปใช้ในวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจเป็นข้อมูลตัวเลข
รูปภาพ ข้อความเกี่ยวกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ
กระบวนการพัฒนาฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลเป็นเครือ่ งมือทีส่ ามารถเพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงานในหน่วยต่าง ๆ
ได้เป็นอย่างดี การพัฒนาฐานข้อมูลมีกระบวนการที่ชัดเจน และเป็นมาตรฐานช่วยให้             
การท�ำงานประสบผลส�ำเร็จได้ วงจรการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (database life                 
cycle: DBLC) เป็นแนวทางในการพัฒนาฐานข้อมูลที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
ประกอบด้วยขั้นตอน 6 ขั้นตอน โดยรายละเอียดการพัฒนาฐานข้อมูลในรูปแบบวงจร
ชีวิตการพัฒนาระบบฐานข้อมูล มีดังต่อไปนี้ (ปราลี มณีรัตน์, 2552, หน้า 154-161;          
วิไลภรณ์ ศรีไพศาล, 2554; Rob & Coronel, 2002, pp. 325-326)
1. การศึกษาฐานข้อมูลเบื้องต้น (Database Initial Study) เป็นขั้นตอนแรก           
ของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ก�ำหนดปัญหา และข้อบังคับต่าง ๆ ของระบบ ก�ำหนด
วัตถุประสงค์ลักษณะระบบงานที่จะติดต่อกับผู้ใช้ และการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่าง           
หน่วยงานกับผู้ใช้
2. การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) เป็นขั้นตอนที่น�ำรายละเอียด           
ที่ได้จากการวิเคราะห์ในขั้นตอนแรกมาก�ำหนดเป็นแนวทางในการออกแบบฐานข้อมูล
3.		การพัฒนาฐานข้อมูล (Implementation and Loading) เป็นขั้นตอนที่          
ด�ำเนินการติดตั้งระบบฐานข้อมูลโดยน�ำเอาโครงร่างต่าง ๆ ของระบบฐานข้อมูลที่ได้        
จากการออกแบบมาสร้างเป็นฐานข้อมูลที่จะใช้เก็บข้อมูลจริง โดยในระหว่างการปฏิบัติ
งานจริงจะต้องมีการดูแล ควบคุมด้านต่าง ๆ เช่น การรักษาความปลอดภัย การส�ำรอง
และกู้ข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้อง เป็นต้น ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ที่จัดเก็บในฐานข้อมูล ต้องมีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้ระบบ
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4. การทดสอบ (Testing) ในการป้อนข้อมูลลงในฐานข้อมูลนัน้ จะต้องมีการดูแล
ควบคุมประสิทธิภาพของระบบในด้านต่าง ๆ เช่นความสามารถของระบบ ความถูกต้อง
การใช้งานพร้อมกัน และการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น และการทดสอบระบบเพีอ่ หา          
ข้อผิดพลาดต่าง ๆ แล้วน�ำไปปรับปรุง เพือ่ ให้ระบบฐานข้อมูลสามารถรองรับความต้องการ
ของผู้ใช้ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน ซึ่งการทดสอบควรก�ำหนดให้มีกลุ่ม
บุคลากรที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการทดสอบเพื่อให้ครอบคลุมมากที่สุด
5. การใช้งาน (Operation) เป็นขั้นตอนที่น�ำเอาระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาเสร็จ
สมบูรณ์แล้วไปใช้งานจริง เมือ่ ฐานข้อมูลผ่านขัน้ ตอนการประเมินผลเป็นระบบทีส่ มบูรณ์
เรียบร้อยแล้ว
6. การบ�ำรุงรักษา และการประเมินผล (Maintenance and Evaluation)               
เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งานฐานข้อมูลจริง ซึ่งหลังจากการใช้งานระบบอาจ
เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ดังนั้นผู้ออกแบบฐานข้อมูลจะต้องท�ำการแก้ไข และปรับปรุง
ฐานข้อมูลให้ถูกต้อง เพื่อบ�ำรุงรักษาให้ระบบฐานข้อมูลท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และยังเป็นขั้นตอนของการแก้ไขปรับปรุงระบบฐานข้อมูล หลังจากระบบได้เริ่มด�ำเนิน
การ ผู้จัดการฐานข้อมูลจะต้องเตรียมการบ�ำรุงรักษาฐานข้อมูล และท�ำการประเมินผล
ฐานข้อมูลโดย ผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลต่อไป ผู้เขียนน�ำแนวคิดและทฤษฎีมาใช้พัฒนา           
ระบบฐานข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่น การท�ำงานในขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลตาม        
วงจรชีวติ ของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนี้ รายละเอียดจากแต่ละขัน้ ตอนการออกพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล สามารถสะท้อนกลับไปยังการท�ำงานในขัน้ ตอนก่อนหน้า ช่วยปรับปรุง
และแก้ไขข้อผิดพลาดในการออกแบบของขั้นตอนที่ผ่านมาได้อย่างดี
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พรรณทิ พ า หั ว หนองหาร (2547) พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล แหล่ ง การเรี ย นรู ้ ด ้ า น                        
วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด รวมถึงศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้ฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้             
4 ด้าน คือ ด้านรูปแบบกราฟิก/สือ่ ประสม การเชือ่ มโยงข้อมูล การแสดงผล ประกอบด้วย                    
ข้อมูลจังหวัด สถานที่ส�ำคัญ บุคคลและปราชญ์ชาวบ้าน วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ของดี                   
ท้องถิ่น เอกสารส�ำคัญ ธรรมชาติวิทยา ผลการประเมินฐานข้อมูลโดยรวม พบว่า                  
ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อฐานข้อมูลโดยรวมอยู่ในระดับมาก
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วารี ยอดครุฑ (2549) พัฒนาระบบฐานข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิน่ ส�ำหรับส�ำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด กรณีศกึ ษาจังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access  
จัดเก็บข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสงคราม ผลการประเมินฐานข้อมูล              
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต้องการใช้ระบบฐานข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัด
สมุทรสงครามโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทัง้ 3 ด้าน คือ ด้านการออกแบบ ด้านการท�ำงาน
ของระบบ และด้านการแสดงผลลัพธ์ของฐานข้อมูล
เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม (2553) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาฐานข้อมูล                 
แหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดสมุทรสงคราม จ�ำแนกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ด้านฐานข้อมูล               
และด้านแหล่งการเรียนรู้ ผลการประเมินความเหมาะสมของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้
จั ง หวั ด สมุ ท รสงครามโดยภาพรวม พบว่ า มี ค วามเหมาะสมอยู ่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด                         
ผลการตรวจสอบคุณภาพของฐานข้อมูลครูมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับ              
มากทีส่ ดุ และความพึงพอใจของนักเรียนทีใ่ ช้บริการ พบว่า มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
ลักษณนันท์ พลอยวัฒนาวงศ์ (2559) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมรดก
ภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่            
เข้ามาเที่ยวในสุพรรณบุรี สถานที่ที่ใช้ในการวิจัย คือ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัด
สุพรรณบุรี พัฒนาระบบเพื่อจัดเก็บข้อมูลภายในพิพิธภัณฑ์ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล
สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นที่จะสูญหายให้คงอยู่
ตลอดไป โดยการส�ำรวจด้วยแบบสอบถามและสัมภาษณ์ ถ่ายท�ำองค์ความรู้ด้าน                      
ผ้าทอท้องถิ่นในรูปแบบวีดิทัศน์และความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการใช้งานระบบ พบว่า                            
มีค่าเฉลี่ยระดับสูงมาก
กัลยา ศุภดิษฐ์ (2559) พัฒนาคลังข้อมูลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พัฒนา            
มาจากห้องสมุดดิจทิ ลั ของส�ำนักบรรณสารสนเทศเป็นแหล่งความรูท้ างสังคมรูปแบบใหม่
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เพือ่ การจัดเก็บ จัดการ สงวนรักษา เผยแพร่และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ    
ในรู ป แบบดิ จิ ทั ล อย่ า งเป็ น ระบบโดยใช้ โ ปรแกรมดี ส เปซในการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ              
ความสะดวกต่อการสืบค้นและการเข้าถึง ใช้ดับลินคอร์ และมอส ส�ำหรับการพรรณนา
วัตถุสารสนเทศ ผลการพัฒนาได้ระบบจัดเก็บและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศใน               
รูปดิจิทัลที่ให้บริการอยู่บนเว็บเพจของห้องสมุดจ�ำนวน 1 ระบบ รวม 4 ฐานข้อมูล                 
ได้แก่ เอกสารต�ำรา มสธ. นนทบุรีท้องถิ่นของเรา พระปกเกล้าศึกษา และศาสตราจารย์
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ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมีรายการ
สารสนเทศให้บริการในฐานข้อมูลรวมทั้งสิ้น 1,642 ระเบียน
เดชดนัย จุย้ ชุม และดิชติ ชัย เมตตาริกานนท์ (2560) พัฒนาฐานข้อมูลภูมปิ ญ
ั ญา
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี
และยะลา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาสหวิทยาการด้าน
สังคมศาสตร์ รหัสวิชา 11-014-113 จ�ำนวน 131 คน เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แบบประเมินข้อมูล แบบประเมินความเหมาะสมระบบฐานข้อมูล แบบสอบถาม
ความพึงพอใจผู้ใช้ฐานข้อมูลภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
พัชราภรณ์ ชัยพัฒนเมธี (2561) พัฒนาระบบฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน
วังก์พง อ�ำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลวิจัยพบว่า ระบบฐานข้อมูลปราชญ์
ชาวบ้านที่พัฒนาขึ้นประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ รายการประเมินประกอบด้วย
การท�ำงานตามฟังก์ชนั ความตรงกับความต้องการ การรักษาความปลอดภัย และความง่าย
ในการใช้งาน ผลประเมินพบว่าภาพรวมของระบบมีประสิทธิภาพในระดับมาก

วิธีการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย และพั ฒ นา (research and development)
ผู้เขียนได้ก�ำหนดวิธีการด�ำเนินการวิจัย โดยใช้รูปแบบวงจรพัฒนาวงจรชีวิตการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล (database life cycle: DBLC) ดังนี้
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
1.		กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ได้แก่ ผู้อ�ำนวยการ
วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี นักวิชาการวัฒนธรรม ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และคนในชุมชน (ได้แก่
พระภิกษุสงฆ์ ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้เชี่ยวชาญวัฒนธรรมประจ�ำท้องถิ่น เป็นต้น)
จ�ำนวนทั้งสิ้น 71 คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง โดยผู้เขียนแบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลตาม
อ�ำเภอในเขตจังหวัดนนทบุรี อ�ำเภอเมืองนนทบุรี อ�ำเภอปากเกร็ด อ�ำเภอบางบัวทอง
อ�ำเภอไทรน้อย อ�ำเภอบางใหญ่ อ�ำเภอบางกรวย เมื่อคิดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ผู้เขียนได้ด�ำเนินการเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม
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ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Meet ด้วยเครื่องมือในการวิจัย คือ                  
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2563
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินผลระบบฐานข้อมูล ได้แก่ กลุ่มคนที่มีหน้าที่
ทดลองใช้ระบบฐานข้อมูลและตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลระบบฐานข้อมูล                 
โดยใช้การเลือกแบบเจาะจงจากประชากรจ�ำนวน 815 คน (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ส�ำนักงานจังหวัดนนทบุรี, 2563) ผู้เขียนได้ใช้ตาราง                   
ส�ำเร็จรูปเพื่อก�ำหนดขนาดตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, pp. 607-610)
ประกอบด้วยคนด้วย 4 กลุ่ม ได้แก่ นักวิชาการวัฒนธรรมสังกัดส�ำนักงานวัฒนธรรม             
จังหวัดนนทบุรี และผู้ปฏิบัติงานในส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี จ�ำนวน 10 คน
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ในโรงเรียนในเขตจังหวัดนนทบุรี จ�ำนวน 25 คน               
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา               
ตอนปลายโรงเรียนในเขตจังหวัดนนทบุรี จ�ำนวน 67 คน ประชาชนทัว่ ไป จ�ำนวน 158 คน       
รวมทั้งสิ้น 260 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ประเภท คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และ          
แบบประเมินระบบฐานข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี มีขั้นตอน ดังนี้
1. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ผู้เขียนศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ ย วข้ อ งมาสร้ า งแบบสั ม ภาษณ์ กึ่ ง โครงสร้ า ง โดยมี ข ้ อ ค� ำ ถามในการสั ม ภาษณ์ ท        ี่
ครอบคลุมเรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนความต้องการ
พั ฒ นาระบบ จากนั้ น น� ำ แบบสั ม ภาษณ์ กึ่ ง โครงสร้ า งให้ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญเพื่ อ พิ จ ารณา                        
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ความสมบูรณ์ของเนื้อหาและความถูกต้องในการใช้            
ภาษา หาข้อบกพร่องและด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะเพื่อให้ได้แบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างที่มีข้อค�ำถามที่เข้าใจง่ายและชัดเจนตามความมุ่งหมายของ           
การวิจัย ก่อนน�ำไปสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลจริง
2. แบบประเมิ น ระบบฐานข้ อ มู ล วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด นนทบุ รี                           
ผู้เขียนศึกษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศที่       
เกี่ ย วกั บ การประเมิ น ระบบฐานข้อมูลเพื่อน�ำมาพัฒนาข้อ ค�ำ ถามโดยแบบประเมิ น     
ประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน เป็นข้อค�ำถามแบบ                
ปลายปิดมีหลายค�ำตอบให้เลือกและให้เลือกตอบเพียงค�ำตอบเดียว
ตอนที่ 2 แบบประเมินระบบฐานข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่นในเขตจังหวัด                     
นนทบุรี ใช้เกณฑ์ Acceptance test การประเมินระบบฐานข้อมูล 5 ด้าน เป็นข้อค�ำถาม
ปลายปิดจ�ำนวน 24 ข้อ เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) ดังนี้
1) การประเมินด้านความสามารถในการท�ำงานตามความต้องการของ                    
ผู้ใช้ระบบ (Functional Requirement Test)  
2) การประเมิ น ระบบด้ า นการท� ำ งานได้ ต ามฟั ง ก์ ชั น งานของระบบ                      
(Functional Test)
3) การประเมินระบบด้านประสิทธิภาพของระบบ (Performance Test)
4) การประเมินระบบด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test)
5) การประเมินระบบด้านความปลอดภัยในการใช้ระบบ (Security Test)
ตอนที่ 3 ความคิ ด เห็ น ต้ อ งการให้ มี เ พิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ระบบฐานข้ อ มู ล            
วัฒนธรรมท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุร  ี
จากนั้นผู้เขียนน�ำแบบประเมินร่างแรกมาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา       
ภาษา และความชัดเจนในค�ำถาม แล้วจึงน�ำแบบประเมินให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบ            
ความตรงตามเนื้อหา (content validity) จ�ำนวน 3 ท่าน แล้วจึงน�ำแบบประเมินมา
ค�ำนวณค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์ (index of itemobjective congruence: IOC) ผู้เขียนคัดเลือกเฉพาะข้อค�ำถามที่ได้คะแนน IOC          
ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป รวมทั้งสิ้นมีจ�ำนวน 24 ข้อ
ผู้เขียนน�ำแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ              
แล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มคนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 30 คน                    
เพื่ อวิ เ คราะห์ ห าค่ า ความเชื่อมั่น (reliability) ใช้ค่า สั มประสิ ท ธิ์ แอลฟา (alpha                         
coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าระดับความเชื่อมั่น 0.92 ทั้งนี้ตาม                
เกณฑ์หากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา มีค่าตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป ถือว่าน�ำไปใช้ได้ ดังนั้น
แบบสอบถามนี้จึงสามารถน�ำไปใช้ได้จริง
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ขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัย
1) การจัดระบบข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ผู้เขียนเก็บ            
รวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับวัฒนธรรมท้องถิน่ โดยศึกษาจากหนังสือ ต�ำรา เว็บไซต์ นอกจากนี้
ลงพื้นที่ในเขตจังหวัดนนทบุรีเพื่อด�ำเนินการเก็บข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับวัฒนธรรม             
ท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกภาพสถานที่ ประเพณี และอื่น ๆ รวมทั้งการสัมภาษณ์     
กับผู้เชี่ยวชาญ โดยเกณฑ์การคัดเลือกข้อมูลที่น�ำเสนอเป็นข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม              
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี แบ่งออกเป็น 15 สาขา เนื่องจากระบบฐานข้อมูล                      
วัฒนธรรมท้องถิน่ ในเขตจังหวัดนนทบุรเี ป็นแหล่งสารสนเทศทีม่ คี วามส�ำคัญและมีคณ
ุ ค่า
รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป ผู้เขียน               
จึงได้จัดหมวดหมู่และการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ เป็นสิ่งที่จ�ำเป็นเพื่อให้ผู้ใช้
ระบบฐานข้อมูลสามารถสืบค้นข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรีได้อย่าง
รวดเร็วและเป็นระบบ โดยประยุกต์ใช้การลงรายการเมทาดาทาส� ำหรับวัตถุดิจิทัล                    
โดยใช้เค้าร่างดับลินคอร์เมทาดาทา (เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง, 2559, หน้า 143) ซึ่งมี                  
การปรับลงจากเดิม 15 องค์ประกอบ ผู้เขียนได้ตัดบางองค์ประกอบออกเหลือเพียง                 
8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. ชือ่ เรือ่ ง 2. เจ้าของผลงาน 3. หัวเรือ่ ง 4. ลักษณะของข้อมูล/
สารสนเทศ 5. ส�ำนักพิมพ์ (รวมถึงลิขสิทธิ์) 6. ผู้ร่วมงาน 7. ปี และ 8. ประเภทของ                  
ข้อมูล/สารสนเทศ ส�ำหรับภาพถ่ายนั้น ผู้เขียนได้ด�ำเนินการใส่ลายน�้ำทุกสื่ออยู่แล้ว               
ก่อนอัปโหลดลงระบบฐานข้อมูล
2) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิน่ ในเขตจังหวัดนนทบุรี เป็นขัน้ ตอน             
ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่นในเขต
จังหวัดนนทบุรี โดยประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่
2.1 การศึกษาฐานข้อมูลเบื้องต้น (Database Initial Study) ผู้เขียนได้             
ศึกษาสภาพปัญหาระบบฐานข้อมูลที่เกิดขึ้นจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี และส�ำรวจแหล่งสารสนเทศออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์
ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี เว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น รวมถึง               
สัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มผ่านระบบออนไลน์กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลโดยเลือกใช้วิธีเจาะจง     
จ�ำนวน 71 คน
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2.2 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) ผู้เขียนน�ำข้อมูลเบื้องต้น     
ที่ได้มาก�ำหนดเป็นแนวทางในการออกแบบฐานข้อมูล
2.3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Implementation and Loading) ผู้เขียน
ด�ำเนินการติดตั้งระบบฐานข้อมูลโดยน�ำโครงร่างต่าง ๆ ของระบบฐานข้อมูลที่ออกแบบ
มาสร้างเป็นฐานข้อมูลที่จะใช้เก็บข้อมูลจริง ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์ วิชวลเบสิก               
สตูดิโอ 2019 ในการบริหารจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ และจัดการฐานข้อมูลโปรแกรม
ไมโครซอฟท์ เอสคิวแอล เซิร์ฟเวอร์ แมนเนจเมนท์ 18 ซึ่งปัจจุบันมีการเก็บรวบรวม                 
ข้อมูลจ�ำนวน 1,974 ระเบียน และปัจจุบันยังคงมีการด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล            
อย่างต่อเนื่องโดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ประจ�ำองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดนนทบุรี
2.4 การทดสอบ (Testing) ในการป้อนข้อมูลลงในฐานข้อมูลนั้น ผู้เขียนได้
ด�ำเนินการดูแลควบคุมประสิทธิภาพของระบบในด้านต่าง ๆ เช่น ความสามารถของ           
ระบบ ความถูกต้อง การใช้งานพร้อมกัน และการรักษาความปลอดภัย
2.5 การใช้งาน (Operation) เป็นขั้นตอนที่น�ำระบบฐานข้อมูลที่พัฒนา            
เสร็จสมบูรณ์แล้วไปทดลองใช้งานจริง
2.6 การบ�ำรุงรักษา และการประเมินผล (Maintenance and Evaluation)
เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นระหว่างการทดลองใช้งานฐานข้อมูลจริง ซึ่งหลังจากการทดลองใช้
งานระบบอาจเกิดปัญหาต่าง ๆ ผู้เขียนจะได้ท�ำการปรับปรุงแก้ไข
3) การประเมินผลระบบฐานข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี               
การประเมินผลระบบโดยน�ำกระบวนการประเมินเรียกว่า acceptance test ผู้เขียน             
น�ำมาใช้ในการประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่นใน             
เขตจังหวัดนนทบุรี เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และยังมีค�ำถาม
ปลายเปิดเกีย่ วกับข้อเสนอแนะเพือ่ การปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่อไป
การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล
ผูเ้ ขียนท�ำบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ในการรวบรวมข้อมูลจากส�ำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนในเขตจังหวัดนนทบุรี
และด�ำเนินการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากนั้นจึงเผยแพร่ระบบฐานข้อมูล
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วัฒนธรรมท้องถิน่ ในเขตจังหวัดนนทบุรแี ละแบบประเมินระบบฐานข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิน่
ในเขตจังหวัดนนทบุรีออนไลน์ขึ้นบนเว็บไซต์ www.localcultuenonthaburi.co.th
และให้กลุ่มตัวอย่างเข้าไปประเมิน โดยระยะเวลาเข้าไปตอบแบบสอบถามของกลุ่ม
ตัวอย่างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563            
เมื่อได้ข้อมูลจ�ำนวน 260 ชุด จากนั้นผู้เขียนวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลนั้นผู้เขียนได้น�ำมาสรุปเป็นความเรียง

ผลการวิจัย
ผลการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี
การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ผู้เขียน             
ได้ศกึ ษาเอกสารลงพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูลกับผูอ้ ำ� นวยการวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี นักวิชาการ
วัฒนธรรม ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนนทบุรี และคนในชุมชนในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ได้แก่ พระภิกษุสงฆ์
ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้เชี่ยวชาญวัฒนธรรมประจ�ำท้องถิ่นเพื่อเก็บข้อมูลวัฒนธรรม            
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี จ�ำนวน 6 อ�ำเภอ แบ่งเป็น 15 สาขา ประกอบด้วย                 
อาหารและโภชนาการ ศาสนาและวัฒนธรรม การเกษตรและการท�ำมาหากิน ประเพณี
และวัฒนธรรม ศิลปหัตถกรรม ศิลปะการแสดงและดนตรี ธุรกิจและสวัสดิการชุมชน
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี บุคคลส�ำคัญ แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว             
ทางวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การแพทย์และสมุนไพร ท�ำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ                 
เพลงเกี่ยวกับจังหวัด และใช้มาตรฐานการจัดเก็บเมทาดาทาลงในทรัพยากรสารสนเทศ
ดิจิทัล จัดเก็บบันทึกในทรัพยากรสารสนเทศในระบบฐานข้อมูล
นอกจากนี้ ผูเ้ ขียนยังได้ศกึ ษาสภาพปัญหาของระบบการจัดเก็บข้อมูลวัฒนธรรม
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี และความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผ่าน               
การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มผ่านระบบออนไลน์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยผู้เขียน               
ได้สรุปความประเด็น ต่อไปนี้
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบว่า                  
ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัฒนธรรมควรมีการรวบรวมวัฒนธรรมท้องถิ่น การค้นหา
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จากแหล่งเดียว มีการแบ่งหมวดหมูท่ มี่ คี วามชัดเจนเพือ่ ประโยชน์ในการใช้งาน เช่น การใช้
ประโยชน์ข้อมูลด้านพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่ง
สามารถน�ำไปต่อยอดได้โดยการศึกษาข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล หรือการศึกษา เช่น             
ครูใช้เป็นสือ่ การสอนในหลักสูตรท้องถิน่ ของเราเพือ่ ให้นกั เรียนได้เห็นภาพ เป็นต้น จะเห็น            
ได้จากบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้
“พัฒนาได้เป็นสิง่ ทีด่ ี แต่ตอ้ งมีความแปลกใหม่ สามารถค้นหาได้จากแหล่งเดียว
สามารถต่อยอดได้เนื่องจากข้อมูลมีการขยายเพิ่มมากขึ้น โดยการหมวดหมู่ของข้อมูล  
ควรมีความชัดเจนเพราะการพัฒนาระบบฐานข้อมูลออกมาแล้วก็ตอ้ งเกิดการใช้ประโยชน์
ให้คุ้มค่ามากที่สุด” (มาลี (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 14 เมษายน 2563)
“เป็นนวัตกรรมที่ดีมากจะได้แหล่งเพื่อรวบรวมวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัด
นนทบุรี เพราะเมือ่ รวบรวมข้อมูลก็นำ� ใส่ในระบบฐานข้อมูลได้เลย ใครทีม่ ขี อ้ มูลวัฒนธรรม
ก็ตั้งแอดมินระบบฐานข้อมูลขึ้นมาเพื่อจะได้เป็นผู้ดูแลระบบซึ่งจะเป็นชาวบ้านเอง หรือ
ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรกี ไ็ ด้ เพราะจะได้เห็นรูปธรรมมากขึน้ รวมถึงสามารถ
เป็นสื่อการสอน หรือชาวบ้าน หรือผู้สนใจสามารถต่อยอดในวัฒนธรรมท้องถิ่น ๆ นั้นได้
นอกจากนี้ เป็นการเพิ่มมูลค่าในสิ่ง ๆ นั้นอีกด้วย” (วิเชียร (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 14
เมษายน 2563)
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ เนื้ อ หาที่ ต ้ อ งการ หากมี ก ารพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล                     
ผลการวิจัยพบว่า ผู้เขียนได้น�ำเสนอกรอบความคิดในการเก็บรวบรวมข้อมูล 15 สาขา
และมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแสดงถึงความต้องการให้เก็บภาพโบราณวัตถุในรูปแบบดิจิไฟล์              
ทั้งยังให้เน้นเนื้อหาสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อเป็นประโยชน์ส�ำหรับการค้นหาข้อมูล จะเห็น                
ได้จากบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้
“หมวดสาขาที่ผู้วิจัยได้น�ำเสนอมาทั้งหมด 15 สาขาถือว่าครอบคลุมแล้ว           
บางเนื้อหาอาจจะต้องมาปรับ หรือท�ำให้เนื้อหาแต่ละระเบียนที่ใส่ในระบบฐานข้อมูล            
อ่านแล้วเข้าใจได้โดยง่าย” (สมศักดิ์ (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 14 เมษายน 2563)
“อาจจะต้องมีการเก็บภาพสิง่ ของทีเ่ ป็นโบราณวัตถุไว้ให้ลกู หลานได้ชนื่ ชมศึกษา
ดีแล้วที่ท�ำให้เป็นลักษณะดิจิทัลไฟล์ไม่สูญหายและคงอยู่ต่อไป” (ยศวดี (นามสมมติ),
สัมภาษณ์, 14 เมษายน 2563)
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“เนือ้ หาอยากให้เน้นพวกท่องเทีย่ ว สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วในจังหวัดนนทบุรเี ยอะแยะ
เลยนะ ผมว่านักวิจัยรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ไว้ดีแล้วเพราะหากมีข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่น
เพิ่มเติมจะได้อัปโหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้”
ความคิ ด เห็ น ต่ อ ความส� ำ คั ญ ของวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด นนทบุ รี                       
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลคิดว่าวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรีมี                 
ประวัติส�ำคัญซึ่งมีบุคคลหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ มีต�ำนานเรื่องเล่าที่น่าสนใจ หากจัดเก็บ
ไว้เป็นระบบฐานข้อมูล ง่ายต่อการเข้าถึง และศึกษาข้อมูลได้เพื่อการต่อยอดในอนาคต
จะเห็นได้จากบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้
“วัฒนธรรมท้องถิน่ จังหวัดนนทบุรมี ปี ระวัตยิ าวนานหากจะพูดถึงก็มพี วกมอญ
ปากเกร็ดที่เลื่องชื่อ ท�ำให้จังหวัดนนทบุรีมีเรื่องเล่า สามารถต่อยอดได้สู่รุ่นลูกรุ่นหลาน
หากผู้เขียนมาท�ำเป็นระบบฐานข้อมูลยิ่งดี ข้อมูลจะได้เป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น                
ใครต้องการศึกษาเรื่องใดสามารถมาศึกษาได้เลย” (กีรติ (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 14
เมษายน 2563)
นอกจากนีผ้ ลการวิจยั ยังพบว่า การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิน่ นัน้
จ� ำ เป็ น ต้ องมี ส ่ ว นร่ ว มของบุคคลทุก ส่ว นต้องมีก ารน�ำข้อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น                     
มาจัดเก็บรวมอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสงวนรักษาข้อมูลท้องถิ่นในมี            
ความยัง่ ยืน เนือ่ งจากแนวโน้มของข้อมูลในอนาคตมีมากขึน้ ปัจจุบนั ส�ำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนนทบุรียังไม่มีการรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม มีบางข้อมูลถูกน�ำ
ขึ้นเว็บไซต์บ้าง การรวบรวมจัดเก็บข้อมูลในแฟ้มคอมพิวเตอร์ที่มีความหลากหลาย               
รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเป็นสถาบันการศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น
ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีจึงควรมีการดูแลรับผิดชอบฐานข้อมูลในส่วนนี้
ผลการพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด นนทบุ รี                        
ผู้เขียนพัฒนาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์ วิชวลเบสิก สตูดิโอ 2019 เพื่อการบริหาร                      
จัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ และจัดการฐานข้อมูลโปรแกรมไมโครซอฟท์ เอสคิวแอล
เซิร์ฟเวอร์ แมนเนจเมนท์ 18 โดยเริ่มตั้งแต่การก�ำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบในที่นี้                  
หมายถึง การก�ำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ระบบฐานข้อมูลนักวิชาการคอมพิวเตอร์ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นักวิชาการวัฒนธรรม ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี
เมื่อมีการระบุตัวตนแล้วก็จะสามารถเข้าสู่หน้าหลักส่วนประสานงานส� ำหรับผู้ใช้ และ           
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หน้าส�ำหรับสืบคืนข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ส่วนประสานงานกับ             
ผู้ใช้ผู้ดูแลระบบที่เป็นผู้ดูแลข้อมูล และการอัปโหลดข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่น จ�ำแนก              
ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
1. การสร้างส่วนก�ำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ระบบ (Login system) หมายถึง               
เมื่อมีการเรียกใช้งานระบบฐานข้อมูล จะมีการตรวจสอบรหัสผ่านของผู้ใช้ระบบด้วย                
การกรอกชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่านของผู้ใช้ (password) จากนั้นคลิกปุ่ม                 
เข้าสู่ระบบ (login) หากไม่ถูกต้องระบบจะให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลใหม่เพื่อระบุตัวตน ส่วนนี้
ท�ำหน้าที่ในการตรวจสอบการระบุตัวตนผู้ใช้งานระบบ ดังแสดงในภาพที่ 2
ภาพที่ 2
หน้าหลักเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่น

หมายเหตุ. จาก ฐานข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิน่ ในเขตจังหวัดนนทบุร,ี 2563, http://www.
localcultuenonthaburi.co.th
2. การสร้างหน้าหลักและส่วนประสานงานกับผู้ใช้ที่เป็นหน้าหลัก หมายถึง              
เมือ่ เข้าระบบด้วยการกรอกชือ่ ผูใ้ ช้ (username) และรหัสผ่านผูใ้ ช้สามารถใช้เมนูตา่ ง ๆ ได้
รวมถึงการจัดการข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่น ดังแสดงในภาพที่ 3
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ภาพที่ 3
หน้าแรกของเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลหลังจากที่สมาชิกเข้าสู่ระบบ

หมายเหตุ. จาก ฐานข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิน่ ในเขตจังหวัดนนทบุร,ี 2563, http://www.
localcultuenonthaburi.co.th
3. การสร้างส่วนประสานงานกับผู้ใช้งานระบบ (User) หมายถึง หน้าที่ผู้ใช้ต้อง
กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการระบุตัวตน จะมีรหัสสมาชิก และข้อมูลส่วนตัวสมาชิก             
รวมถึงอีเมลและชื่อผู้เข้าใช้เพื่อตรวจสอบ ดังแสดงในภาพที่ 4
ภาพที่ 4
หน้าข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกเมื่อได้สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ. จาก ฐานข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิน่ ในเขตจังหวัดนนทบุร,ี 2563, http://www.
localcultuenonthaburi.co.th
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4. การสร้างส่วนประสานงานกับผูด้ แู ลระบบ (Admin) หมายถึง ส่วนทีเ่ จ้าหน้าที่
ดูแลระบบใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล เช่น การเพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล                
รายงานผล เป็นต้น ดังแสดงในภาพที่ 5
ภาพที่ 5
หน้าหลักการจัดการข้อมูลผู้ใช้ผู้ดูแลระบบ

หมายเหตุ. จาก ฐานข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิน่ ในเขตจังหวัดนนทบุร,ี 2563, http://www.
localcultuenonthaburi.co.th
ส่วนหน้าจอการสืบค้นข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ผู้ใช้งาน
สามารถใช้ค�ำส�ำคัญสืบค้นเมนูข้อมูลวัฒนธรรม ข้อมูลอ�ำเภอ โดยจะมีการแบ่งตาม                
หมวดหมู่ 15 สาขา และแต่ละระเบียนมีการจัดเก็บด้วยเมทาดาทา 8 องค์ประกอบ                  
การจัดเก็บข้อมูลระบบฐานวัฒนธรรมท้องถิน่ ในเขตจังหวัดนนทบุรใี ช้คำ� ค้นแบบไม่ควบคุม
หมายถึง ค�ำ กลุ่มค�ำ และวลีที่รู้จักกันทั่วไป
ผลการประเมินระบบฐานข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี            
โดยผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบว่า ตัวอย่างที่ประเมินผลระบบฐานข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่น              
ในเขตจังหวัดนนทบุรี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ�ำนวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 75.38                
จ�ำแนก 4 สถานภาพ ได้แก่ นักเรียน จ�ำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 25.76 ครู อาจารย์
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จ�ำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 9.62 บุคลากรส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จ�ำนวน 10 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.85 และประชาชนทั่วไป จ�ำนวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 60.77
ตาราง 1
การประเมินระบบฐานข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรีของกลุ่มตัวอย่าง
(n=260)
การประเมินระบบฐานข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดนนทบุรี

ระดับความคิดเห็น

S.D. แปรผล ลำ�ดับ
- ด้านความสามารถในการทำ�งานตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ 4.58 0.81 ดีมาก 5
- ด้านการทำ�งานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ
4.63 0.84 ดีมาก 3
- ด้านประสิทธิภาพของระบบ
4.61 0.87 ดีมาก 4
- ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ
4.85 0.88 ดีมาก 1
4.72 0.85 ดีมาก 2
- ด้านความปลอดภัยในการใช้ระบบ
ความคิดเห็นโดยรวม
4.68 0.85 ดีมาก

จากตาราง 1 แสดงผลการประเมินระบบฐานข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิน่ ในเขตจังหวัด
นนทบุรีของกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก                        
( = 4.68, S.D. = 0.85) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด                 
3 ล�ำดับแรก ได้แก่ ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ ( = 4.85, S.D. = 0.88) ถัดมา
ด้านความปลอดภัยในการใช้ระบบ ( = 4.72, S.D. = 0.85) และด้านการท�ำงานได้               
ตามฟังก์ชันงานของระบบ ( = 4.63, S.D. = 0.84)

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยมีประเด็นที่สามารถน�ำมาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ผลการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี              
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิน่ นัน้ จ�ำเป็นต้องมีสว่ นร่วมของบุคคลทุกส่วน
เนือ่ งจากในการพัฒนามีการน�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากแต่ละท้องถิน่ มาจัดเก็บรวมอย่างเป็นระบบ
และเป็นการอนุรักษ์และสงวนรักษาข้อมูลท้องถิ่นในมีความยั่งยืน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ    
แนวโน้มของข้อมูลในอนาคตมีมากขึน้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของพรรณทิพา หัวหนองหาร

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 29 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม - สิงหาคม 2564

69

(2547) วารี ยอดครุฑ (2549) เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม (2553) พัชราภรณ์ ชัยพัฒนเมธี
(2561) ลักษณนันท์ พลอยวัฒนาวงศ์ (2559) กัลยาณี ศุภดิษฐ์ (2559) เดชดนัย จุ้ยชุม
และดิชติ ชัย เมตตาริกานนท์ (2560) งานวิจยั เหล่านีเ้ ป็นงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลท้องถิ่น ข้อมูลสารสนเทศมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม
การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยใช้มาตรฐาน
เป็นกฎเกณฑ์แบบแผนการปฏิบัติ การด�ำเนินการมาตรฐานเป็นกฎเกณฑ์แบบแผน                
การปฏิบัติ การด�ำเนินการอาจพัฒนาโดยสถาบันของราชการ มหาวิทยาลัย สมาคม      
วิชาชีพ องค์การระหว่างประเทศ มาตรฐานมีความส�ำคัญจะช่วยลดความซ�้ำซ้อนในการ
ท�ำงาน ประหยัดบุคลากรและแรงงาน สามารถใช้บริการหรือสถาบันบริการสารสนเทศ
ได้ทุกแห่ง และเป็นเครื่องมือในการก�ำหนดงบประมาณได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศดิจิทัลก�ำหนดไว้เป็นมาตรฐานสากลในทุก ๆ ด้าน               
แต่ ค วรใช้ ม าตรฐานเดี ย วกั น เพื่ อ ให้ ง ่ า ยต่ อ การน� ำ ไปใช้ ส อดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ                 
กัลยาณี ศุภดิษฐ์ (2559) ที่มีการจัดเก็บโดยใช้ดับลินคอร์ และมอสทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้                  
บริการเข้าถึงสารสนเทศอย่างสะดวก และรวดเร็ว มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
สารสนเทศต่าง ๆ เป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุดมาตรฐานทรัพยากร
สารสนเทศดิจทิ ลั ครอบคลุมในด้านของเนือ้ หา เช่น ความถูกต้องของเนือ้ หาความชัดเจน
ของเนื้อหา
2. ผลการพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด นนทบุ รี                   
จากขั้ น ตอนวงจรชี วิ ต การพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล การศึ ก ษาฐานข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น                         
เป็ น นวั ต กรรมและแหล่ ง ข้ อ มู ล เพื่ อ รวบรวมวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ของจั ง หวั ด นนทบุ รี                        
ในระบบฐานข้อมูล ความต้องการในการพัฒนาระบบ มีการส่วนร่วมจากผู้อ�ำนวยการ
วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี นักวิชาการวัฒนธรรม ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุร              ี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และคนในชุมชน (ได้แก่              
พระภิกษุสงฆ์ ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้เชี่ยวชาญวัฒนธรรมประจ�ำท้องถิ่น เป็นต้น)                      
ในการพัฒนาระบบเพื่อให้สอดคล้องความต้องการในการใช้ประโยชน์ การออกแบบ                  
ฐานข้ อ มู ล เป็ น ขั้ น ตอนการออกแบบที่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามการก� ำ หนดแนวทาง และมี                      
การออกแบบฐานข้อมูลในขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ออกแบบให้เป็นไปตาม       
การก�ำหนดแนวทางซึ่งมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วยการน�ำข้อมูลเบื้องต้นและ  
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สามารถใช้เก็บข้อมูลจริง ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำหรับการจัดการข้อมูล (Smith,
2011) โดยแบ่งการท�ำงานระบบออกเป็น 4 ส่วน นอกจากนี้การทดสอบในการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลต้องมีการทดสอบระบบเพื่อหาข้อผิดพลาดต่าง ๆ แล้วน�ำไปปรับปรุง              
มีการทดสอบระบบก่อนน�ำไปใช้งานจริงโดยมีการทดสอบความสามารถของระบบ  ความ
ถูกต้อง การใช้งานพร้อม ๆ กัน รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล                
มีการพัฒนารักษาความปลอดภัยด้วยการระบุตัวตนก่อนเข้าใช้งานที่มีความจ�ำเป็น               
ต้องระบุตัวตนเนื่องจากจะได้มีการเก็บสถิติการเข้าใช้งาน จ�ำนวนครั้งการดาวน์โหลด           
การใช้งาน มีการจัดท�ำเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตโดยมีการเรียกใช้งาน              
จากระบบฐานข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพรรณทิพา หัวหนองหาร (2547)              
วารี ยอดครุฑ (2549) เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม (2553) พัชราภรณ์ ชัยพัฒนเมธี (2561)              
ลักษณนันท์ พลอยวัฒนาวงศ์ (2559) กัลยาณี ศุภดิษฐ์ (2559) เดชดนัย จุ้ยชุม และ                  
ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ (2560) ที่มีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่าง               
หน่วยงานกับผู้ใช้ การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ของท้องถิ่น และพัฒนาเป็น                 
ระบบฐานข้อมูล แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ และคลังข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นของจังหวัด                 
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้อีกหนึ่งแหล่ง รวมถึงเป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดเก็บเป็นระบบ            
ฐานข้อมูล และคลังข้อมูลเพื่อให้สะดวกต่อการเข้าถึง โดยงานวิจัยข้างต้น พบว่า พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลแล้วด�ำเนินการประเมินผลโดยผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลทั้งนี้เพื่อให้ระบบ              
ฐานข้อมูลมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นและสามารถน�ำผลไปปรับปรุงระบบฐานข้อมูลต่อไป
3. ผลการประเมินผลระบบฐานข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุร             ี
ของผูใ้ ช้ระบบฐานข้อมูล อยูใ่ นระดับดีมากทุกด้านทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่า การมีฐานข้อมูล
ออนไลน์ ล ดความซ�้ ำ ซ้ อนของข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้ เ หลื อ น้ อ ยที่ สุ ด ยั ง ช่ ว ยให้                
ปัญหาเรื่องข้อมูลไม่สอดคล้องกันลดน้อยลงหรือหมดไป และยังสามารถใช้ข้อมูลกันได้
หลาย ๆ คน ในเวลาเดียวกัน ดังนั้นความขัดแย้งของข้อมูลที่เกิดจากการแก้ไข เพิ่มเติม
หรือปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยนั้นย่อมลดลงด้วย นับว่าเป็นการรักษาบูรณภาพและ
คุณภาพของข้อมูลมีความเป็นอิสระของข้อมูล ทั้งยังฐานข้อมูลมี DBMS คอยดูแล              
จัดการให้ท�ำให้โปรแกรมเหล่านี้เป็นอิสระจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างข้อมูล ข้อมูล               
มีการจัดเก็บอยู่รวมกันและสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ เนื่องจากข้อมูลถูกเก็บไว้ใน                

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 29 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม - สิงหาคม 2564

71

แหล่งเดียว การเรียกใช้ข้อมูลจากหลาย ๆ แฟ้มภายในระบบฐานข้อมูลจึงท�ำได้ง่าย                  
โดยไม่จ�ำเป็นต้องเขียนโปรแกรมประยุกต์หลายครั้งเพื่อการท�ำการประมวลผลข้อมูล                    
ทีละแฟ้มเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูล เนื่องจากการเข้าถึงข้อมูลในระบบ                 
จะถูกควบคุมโดยผู้บริหารฐานข้อมูล ดังนั้นข้อมูลจะไม่ถูกจัดการเปลี่ยนแปลงและ              
แก้ไข โดยผู้ที่ไม่มีอ�ำนาจหรือไม่ได้รับอนุญาต สอดคล้องกับงานวิจัยของพรรณทิพา             
หัวหนองหาร (2547) เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม (2553) พัชราภรณ์ ชัยพัฒนเมธี (2561)              
ลักษณนันท์ พลอยวัฒนาวงศ์ (2559) กัลยาณี ศุภดิษฐ์ (2559) เดชดนัย จุ้ยชุม และ                
ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ (2560) ที่มีการประเมินผลระบบฐานข้อมูล แต่ไม่สอดคล้อง            
กับงานวิจัยของวารี ยอดครุฑ (2549) ที่มีการประเมินใน 3 ประเด็น ได้แก่ ด้าน                         
การออกแบบ ด้านการท�ำงานของระบบ และด้านการแสดงผลลัพธ์ของฐานข้อมูล                       
แต่ไม่มีการประเมินความปลอดภัยในการใช้ระบบ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะระบบฐานข้อมูล            
ที่พัฒนาขึ้นจัดท�ำเพื่อใช้ในองค์การเท่านั้นจึงไม่มีการประเมินส่วนนี้

ข้อเสนอแนะการวิจัย
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ครูและผู้เกี่ยวข้องสามารถน�ำฐานข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่นในเขตจังหวัด
นนทบุรีเป็นในเว็บไซต์สื่อการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของ              
ตนเอง และอาจจะท�ำสื่อการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดนนทบุรีเข้าไปไว้ใน
ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
2. ผู้ดูแลระบบจ�ำเป็นต้องต้องน�ำข้อมูลทันสมัยเข้าสู่ระบบออนไลน์อยู่เสมอ ๆ
รวมถึงลงพื้นที่เพื่อน�ำข้อมูลใหม่ ๆ ที่ได้มาเพิ่มเติมในระบบฐานข้อมูลออนไลน์
3. ปัญหาโปรแกรมที่ใช้ส่วนใหญ่พบว่า ไม่สามารถพัฒนาเป็นระบบได้ด้วย              
ตนเอง ดังนั้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้งานผ่านเว็บไซต์จ�ำเป็นต้องใช้โปรแกรม
จัดการระบบฐานข้อมูลเข้ามาใช้ร่วมกันจ�ำเป็นอย่างยิ่งต้องมีสมรรถนะคอมพิวเตอร์อยู่   
ในระดับที่ดี
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต
1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูล การศึกษาครั้งต่อไปควร
พัฒนาข้อมูลคลังดิจิทัลสามมิติวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้การเข้าถึง         
ข้อมูลเสมือนจริงท�ำให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
2. ควรพัฒนาเว็บเชิงความหมาย (semantic web) เกี่ยวกับข้อมูลวัฒนธรรม
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้การเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพและได้ข้อมูล          
ตรงตามความต้องการเนื่องจากมีการท�ำออนโทโลยี (Ontology) พัฒนาความรู้ให้อยู่            
ในรูปความสัมพันธ์กับของข้อมูล
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