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  การศึกษาเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงคราม มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ  
1) การส ารวจแหล่งการเรียนรู้ของจังหวัดสมุทรสงคราม 2)  การพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในจังหวัด
สมุทรสงคราม และ 3) การตรวจสอบคุณภาพของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดสมุทรสงคราม  กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 41 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ค่าความถี่   ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
  ผลการศึกษาพบว่า 

1. ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดสมุทรสงคราม แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ด้านฐานข้อมูล ประกอบด้วย เนื้อหา  ภาพประกอบ  การสืบค้นข้อมูล การเพิ่ม/การ
ลด/แก้ไข ข้อมูล คู่มือการใช้ฐานข้อมูล การเชื่อมโยงไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และการพิมพ์รายงาน              
2) ด้านแหล่งการเรีนรู้ ประกอบด้วย ข้อมูลจังหวัด สถานที่ บุคคล ประเพณีและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ  

2. ผลการประเมินความเหมาะสมของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงคราม 
โดยภาพรวม พบว่า ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นว่าฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงครามมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
  3. ผลการตรวจสอบคุณภาพของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดสมุทรสงคราม  
พบว่า ครูส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนผู้ใช้บริการฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงคราม  พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก  
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Abstract 
Name of Research       :     The Development of Learning  Resources  Database  

in  Samut Songkhram Province 
Name of Researcher        :     Ms. Khemanut Mingsiritham 
Year of Doing Research  :      2010 

…………………………………………………………………… 
 

  The purpose of this research was to develop the learning resources database in 
Samut Songkhram Province. There were three procedures of doing the research, including                 
(1) exploring learning resources in Samut Songkhram Province (2) developing the learning 
resources database and (3) examining the quality of learning resources database. The samples 
were 41 students of Satthasamut School, Samut Songkhram Province. The data were analyzed 
by frequency, percentage, mean, and standard deviation.   

The research findings  were as follows: 
1. The basic data of developing learning resources database in Samut 

Songkhram Province  were divided into two groups that included (1) the database (content, 
pictures, information retrieval, adding/ deleting/ editing information, a database manual, 
hyperlink, and printing information) and (2) the learning resources (the information of the 
province, places, people, tradition and culture, local wisdom, and natural resources.) 

2. Most experts’ opinions towards the appropriateness of the learning resources 
database in Samut Songkhram Province were overall at the highest level.  

3. Regarding to the quality of learning resources database in Samut Songkhram 
Province, the opinions of most teachers were at the highest level and the satisfaction of students 
as the users of the learning resources was at a high level. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

แหล่งการเรียนรู้มีความส าคัญต่อการจัดการศึกษา  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดไว้ว่า รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดต้ังแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ทุกรูปแบบ  ได้แก่  ห้องสมุดประชาชน  พิพิธภัณฑ์  หอศิลป์ สวนสัตว์  สวนสาธารณะ                   
สวนพฤกษศาสตร์  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ  แหล่งข้อมูล
และแหล่งการเรียนรู้อ่ืนอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  นอกจากน้ีรัฐยังได้ก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เพื่อให้คนในสังคมได้มีการพัฒนา  เป็นสังคมแห่ง            
ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตว่า  (1) มุ่งพัฒนาชีวิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย  
จิตใจ สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  และ (2) มุ่งพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เข้มแข็งและมีดุลยภาพ
ใน  3 ด้าน คือ เป็นสังคมคุณภาพ  สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  และสังคมสมานฉันท์และ
เอื้ออาทรต่อกัน  ในส่วนของสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  จะสร้างโอกาสให้คนไทยทุกคน       
มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ก้าวทันกับโลกยุคข้อมูลข่าวสารและวิทยาการ
สมัยใหม่  มีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ให้ทุกองค์กรและทุกส่วนในสังคม  มีความใฝ่รู้และ          
พร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ  มุ่งให้บุคคล  ครอบครัว ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
ชุมชน  องค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น           
ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นส่วนหน่ึงของแหล่งการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาสังคม           
ให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 

ด้วยเหตุนี้โรงเรียนยุคใหม่จึงต้องเชื่อมโยงกับสถาบันต่างๆ  ภายในชุมชน เพื่อใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าหาค าตอบให้กับผู้เรียน  เพื่อความสมบูรณ์ของการจัดการศึกษาตาม               
ความคาดหวังของสังคมในยุคปัจจุบัน   โดยยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตที่เน้นผู้เรียนทุกคน         
มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ วางเป้าหมายในการสร้างให้คนไทยเป็นคนเก่ง 
คนดี มีความสุข เป็นทรัพยากรบุคคลที่สามารถพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน          
(รุ่ง  แก้วแดง, 2543)  ซึ่งส่งผลดีต่อการจัดการศึกษาโดยภาพรวม สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม ) พ.ศ. 2545 หมวด 4 มาตรา 27 ก าหนดให้              
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การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาในชุมชน สังคม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น นอกจากน้ีมาตรา 29 ก าหนดให้มีความร่วมมือกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน สถาบันศาสนา และสถานประกอบการ รวมทั้ง       
มีการน าความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และภูมิปัญญาวิทยาการต่างๆ มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาชุมชน ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ  รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุน          
ให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2545) 

ด าริ บุญชู (2548) ได้กล่าวถึงความส าคัญของแหล่งการเรียนรู้ไว้ 5 ประการ ได้แก่ 
ประการแรก  เป็นแหล่งที่รวมขององค์ความรู้อันหลากหลาย  พร้อมที่จะให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษา
ค้นคว้า  ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน  ของแต่ละบุคคลและเป็นการส่งเสริม            
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  ประการที่ 2  เป็นแหล่งเชื่อมโยงให้สถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกัน  ท าให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแก่บุตรหลานของตน  ประการที่ 3          
เป็นแหล่งข้อมูลที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข  เกิดความสนุกสนานและมีความ
สนใจที่จะเรียนรู้  ไม่เกิดความเบื่อหน่าย  ประการที่ 4 ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการได้คิดเอง  
ปฏิบัติเองและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองขณะเดียวกันก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้  และประการสุดท้าย  ท าให้ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังให้รู้และรักท้องถิ่นของตน  
มองเห็นคุณค่าและตระหนักถึงปัญหาในชุมชนของตน  พร้อมที่จะเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน         
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

การจัดแหล่งการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งส าคัญ         
ที่จะช่วยสร้างเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี  ทั้งนี้  เพราะการเรียนรู้          
ด้วยตนเอง  จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนจะต้องมีแหล่งค้นคว้า  แหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  มีสื่อและ
อุปกรณ์ที่เพียงพอและใช้การได้ดีและสิ่งแวดล้อมที่สามารถเรียนรู้ได้เองตามความสนใจ  ดังนั้น 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยอาศัยแหล่งความรู้ต่างๆ จากลักษณะและสภาพทางภูมิศาสตร์ 
สถานที่ ตัวบุคคล  สถานประกอบการ  ลักษณะอาชีพ  หน่วยงานรัฐบาล  สถานที่ราชการ              
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน รวมถึง
ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ สอดคล้องกับสภาพจริงในชีวิตโดยใช้                
แหล่งการเรียนรู้หลากหลายในท้องถิ่นและปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) 
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จากสาระส าคัญที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. 2545) ที่ให้มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาบูรณาการในการจัดท าเป็นหลักสูตร รวมถึง
ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นได้เข้ามามีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียน 
ดังนั้นกระบวนการจัดเรียนการสอนท่ีดีนั้น นอกจากจะมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งและ               
ความแข็งแกร่งทางวิชาการทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้แล้ว ยังต้องมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จัก        
รักความเป็นไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ทั้งนี้การส่งเสริมดังกล่าวสามารถด าเนินการได้หลากหลายวิธีการ ไม่ว่า      
จะเป็นการให้ผู้รู้หรือปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาเผยแพร่ในสถานศึกษา การน าผู้เรียนออกไป         
ทัศนศึกษาในสถานที่จริง เป็นต้น แต่หากได้มีการพัฒนาสื่อที่เป็นแหล่งรวมสารสนเทศความรู้
ต่างๆ เกี่ยวกับท้องถิ่นจะท าให้เกิดความสะดวกในการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถสืบค้นได้ตลอด
ระยะเวลาและทุกสถานที่ท่ีมีระบบคอมพิวเตอร์ 

จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางที่มีความส าคัญทั้งในเรื่องประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม  สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ  การด ารงชีวิตซึ่งวิถีชีวิตแบบไทยๆ และที่ส าคัญ
เหนือสิ่งอื่นใด คือ ความส าคัญต่อประวัติศาสตร์พระราชวงศ์ของไทยเป็นเมืองพระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  รัชกาลที่ 2 และเป็นเมืองของพระราชินีของไทยถึง           
สองพระองค์ คือ สมเด็จพระอัมนินทรามาตย์ในรัชกาลที่ 1 และสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชิน ี
ในรัชกาลที่ 2  (http://www.maeklongtoday.com/menu/data.php) โดยจังหวัดสมุทรสงคราม           
มียุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาจังหวัด โดยยุทธศาสตร์ท่ี 3 แผนกลยุทธ์หลัก ข้อ 7           
ที่กล่าวว่า “จังหวัดจะมีการพัฒนาระบบการบริหารข้อมูลทุกสาขาอาชีพให้เชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง” จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นเมือง 
แห่งอาหารทะเลและผลไม้ปลอดภัยจากสารพิษ ศูนย์กลางการพักผ่อนและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ทางล าคลอง สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมอันดีงาม  มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย แต่ในการน าข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ยังมีข้อจ ากัดอยู่มาก ซึ่งสามารถแก้ปัญหาดังกล่าว
ได้และจะเป็นการสะดวกอย่างยิ่งถ้าได้มีการส ารวจและเก็บรวบรวมแหล่งวิทยาการชุมชนที่เป็น 
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายมารวมไว้ในที่ที่สามารถจะค้นคว้าเพื่อใช้ประโยชน์
ต่อการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการน าแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่         
ในชุมชนที่เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ  สถานที่ราชการ  สถานประกอบการ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตลอดจนผู้รู้ในสาขาอาชีพต่างๆ   
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 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยพบว่า ข้อมูลสารสนเทศด้านแหล่งการเรียนรู้                    
มีความจ าเป็นต่อระบบการศึกษาตามหลักสูตรใหม่ ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการเรียนการสอน             
การค้นคว้าหาความรู้ ซึ่งมีการเก็บรวบรวมอยู่บางส่วนและมีจ านวนน้อย อีกทั้งยังเก็บอยู่ในรูปแบบ
เอกสารเป็นส่วนใหญ่ท าให้ข้อมูลกระจัดกระจาย การสืบค้นเพื่อน าไปใช้หรือเพื่อท าการศึกษา              
ท าได้ล าบาก เป็นผลท าให้เสียเวลาและค่าใช้จ่าย จ านวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหา                   
ให้การสืบค้นแหล่งการเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นท าได้โดยง่าย สะดวกและรวดเร็ว เสียค่าใช้จ่าย
น้อย  ผู้วิจัยจึงท าการพัฒนาฐานข้อมูลด้านแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นเพื่อรวบรวมเนื้อหา  ข้อมูล 
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสงครามไว้เป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้ เพื่อง่าย  สะดวกและ        
มีประสิทธิภาพในการสืบค้น เป็นส่วนสนับสนุน ส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษาของนักศึกษา  
ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ เผยแพร่และสืบสานศิลปวัฒนธรรม                
ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไป 

 
ค าถามการวิจัย 

1. ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงครามมีลักษณะ
เป็นอย่างไร 

2. กระบวนการในการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงครามมีลักษณะ
เป็นอย่างไร 

3. ผลการทดลองใช้ฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงครามเป็นอย่างไร 
4. คุณภาพของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดสมุทรสงครามเป็นอย่างไร 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในจังหวัด

สมุทรสงคราม 
2. เพื่อพัฒนาและทดลองใช้ฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
3. เพื่อประเมินคุณภาพฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
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ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

โดยท าการศึกษาแหล่งการเรียนรู้ในรูปของบุคคลส าคัญ/ปราชญ์ชาวบ้าน  สถานที่  วิถีชีวิต             
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ของดีท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงคราม         
3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม อ าเภออัมพวา และอ าเภอบางคนที 
 
กรอบแนวความคิดของการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ 1.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

นิยามศัพท์เฉพาะ  
 1. ฐานข้อมูล หมายถึง  ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันและถูกรวบรวมไว้ให้เป็นฐานส าหรับ
การค้นคืนข้อมูลโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาและจัดเก็บระบบ  
 2. แหล่งการ เรียนรู้ หมายถึง แหล่งสะสมความรู้และประสบการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับจังหวัด
สมุทรสงคราม ที่สามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างมีคุณภาพตามความสนใจ  ตามศักยภาพและ
โอกาส ซึ่งแบ่งแหล่งการเรียนรู้ออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่  

2.1 ข้อมูลจังหวัด   หมายถึง แหล่งรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน สารสนเทศต่างๆ  ของจังหวัด
สมุทรสงคราม 

2.2 สถานที่  หมายถึง  อาคารสถานที่ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถไปศึกษา
ค้นคว้า เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการในจังหวัดสมุทรสงคราม 

ข้อมูลจังหวัด 

สถานท่ี 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ประเพณีและ

ศิลปวัฒนธรรม 

บุคคลส าคัญฯ 

 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ฐานข้อมูล 
(เนื้อหา ภาพประกอบ  การ

สืบค้นข้อมูล การเพิ่ม/ลดแก้ไข  
คู่มือ การพิมพ์รายงาน) 
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2.3 บุคคลส าคัญ/ปราชญ์ชาวบ้าน  หมายถึง  แหล่งการเรียนรู้จากบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลที่เป็นศูนย์รวมของวิชาความรู้ที่อยู่ในชุมชน  เป็นผู้คิดค้น จดจ า ถ่ายทอดเรื่องราวและ
สร้างสรรค์วิทยาการต่างๆ มาตั้งแต่อดีต ซึ่งเป็นแหล่งวิทยาการทางด้านการเรียนการสอนให้วิชา
ความรู้ในจังหวัดสมุทรสงคราม  

2.4 ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม หมายถึง กิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบทอดกันมา         
เป็นเอกลักษณ์และมีความส าคัญต่อสังคมและถ่ายทอดกันมาโดยล าดับ 

2.5 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  หมายถึง  องค์ความรู้หรือสิ่งที่สั่งสมกันมาต้ังแต่อดีต                 
ซึ่งเป็นประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น ซึ่งได้ผ่านการคิดค้นและปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงจนได้แนวทางที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคม ซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือจากบุคคล
ทั่วไป ถือเป็นแบบอย่างในการด ารงชีวิตที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา 

2.6 ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์
ในด้านการศึกษา ทั้งในส่วนที่ให้รู้ถึงประวัติความเป็นมาของมนุษย์ สัตว์และสภาพแวดล้อมรอบๆ 
ตัว เพื่อความเข้าใจสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างดีที่สุด โดยที่สามารถ                 
น าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างคุ้มค่าและระมัดระวังมากท่ีสุด เพื่ออนุรักษ์ให้ทรัพยากรธรรมชาติ
นั้นยืนยาว คงอยู่และยังประโยชน์ให้มนุษย์ท่ีมีอยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อใช้เป็นแหล่งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน และผู้สนใจ
ทั่วไปให้เกิดความรัก หวงแหนและอนุรักษ์แหล่งการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้จากบุคคล 
สถานที่ ประเพณีศิลปวัฒนธรรม แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
 2.  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้แหล่งอื่นๆ ต่อไป อันจะท าให้
ผู้เรียนและผู้สนใจสามารถเลือกสืบค้นและศึกษาได้อย่างหลากหลาย 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 
การวิจัยครั้งนี้เป็น การพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้

ผู้วิจัยขอน าเสนอแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่  
ตอนที่ 1 แหล่งการเรียนรู ้
ตอนที่ 2 จังหวัดสมุทรสงคราม 
ตอนที่ 3  ฐานข้อมูล 
ตอนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
โดยมีรายละเอียดในแต่ละตอนดังต่อไปนี้ 

 
ตอนที่ 1 แหล่งการเรียนรู ้
 ความหมายของแหล่งการเรียนรู้  

กู๊ด (Good, 1973) กล่าวว่า แหล่งวิทยาการในชุมชน หมายถึง สถาบันและองค์กรต่าง  ๆ
บุคคลที่มีความสามารถในท้องถิ่นวัสดุต่าง  ๆและอ านาจทั้งหลายที่มีอิทธิพลต่อนักเรียนโดยตรงและ
โดยอ้อม 

หน่วยศึกษานิเทศก ์กรมสามัญศึกษา  (2544) ได้ให้ความหมายไว้ว่า แหล่งเรียนรู ้หมายถึง 
แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ แหล่งความรู้ทางวิทยาการและประสบการณ์ที่สนับสนุน ส่งเสริมให้
ผู้เรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง
จากแหล่งต่าง  ๆเพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  

ศูนย์พัฒนาหนังสือ  กรมวิชาการ (2544)  ได้ให้ความหมายของแหล่งความรู้ว่า หมายถึง 
แหล่งข้อมูลข่าวสารสารสนเทศและประสบการณ์ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู ้ แสวงหา
ความรู ้ และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง  เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียน 
เกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2547) ได้ให้ความหมายไว้ว่า แหล่งการเรียนรู้ 
หมายถึง แหล่งหรือรวม เป็นสถานที่ศูนย์รวม ที่ประกอบด้วยข้อมูลข่าวสาร ความรู ้และกิจกรรมที่มี
กระบวนการเรียนรู ้หรือกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีรูปแบบแตกต่างจากกระบวนการเรียนการสอน
ที่มีครูเป็นผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้  ก าหนดเวลา เกิดการเรียนรู้ยืดหยุ่น สอดคล้องกับ
ความต้องการและความพร้อมของผู้เรียน  การประเมินและการวัดผลการเรียนมีลักษณะเฉพาะ          
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สร้างขึ้นให้เหมาะสมกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ไม่จ าเป็น ต้องเป็นแบบเดียวกับการประเมินผล       
ในชั้นเรียน  

ศิริพร ขีปนวัฒนา ( 2548) กล่าวว่า แหล่งการเรียนรู้ หมายถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสาร 
สารสนเทศ หรือแหล่งประสบการณ์ต่าง ๆ ทั้งสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียน ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และ        
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า แหล่งการเรียนรู ้หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่
ในชุมชนเป็นแหล่งการศึกษาตลอดชีวิต ที่ครูและนักเรียนสามารถน ามาใช้ในกิจกรรมการเรียน           
การสอน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ ซึ่งอาจเป็นสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติสภาพแวดล้อม 
ทางสังคม และวัฒนธรรม สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง
สถาบันต่าง  ๆตลอดจนบุคคลส าคัญในชุมชน 

 
ความส าคัญและประโยชน์ของแหล่งการเรียนรู้ 

 สังคมปัจจุบันเป็นสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา 
จากสภาพการเรียนการสอนที่มีครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และวิทยาการต่างๆ แต่เพียงอย่างเดียว           
ยังไม่เพียงพอส าหรับผู้เรียน ครูจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ตนเองและจะต้อง               
จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน แหล่งวิทยาการ
ชุมชนเป็น ทางออกที่มีความส าคัญและมีประโยชน์ต่อการน ามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน              
เป็นอย่างยิ่ง 

เคนวอร์ทที (Kenworthy, 1962)  ภาสินี  เปี่ยมพงศ์สานต์ (2548) นฤมล  ตันธสุรเศรษฐ์ 
(2533)  ชลทิตย์  เอ่ียมส าอางค์ และวิศนี  ศิลตระกูล (2533)  อุทัย บุญประเสริฐ (2531) ได้กล่าวถึง
ประโยชน์ของการใช้แหล่งการเรียนรู้ในการเรียนการสอน  สรุปได้ดังนี้ 

1. ช่วยเร้าความสนใจของนักเรียน เปลี่ยนบรรยากาศการเรียนท าให้การเรียนสนุก น่าสนใจ 
2. ช่วยเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ได้รับประสบการณ์ตรง 
3. ช่วยให้นักเรียนเลือกอาชีพได้เหมาะสมกับความสนใจ และความถนัดของตนเมื่อเขาจบ

การศึกษาออกไปแล้ว 
4. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมต่าง  ๆ ที่เขาสามารถจะท า  ได้ด้วยตนเองซึ่งจะท า  

ให้เขารักการท างาน และท างานเป็นเมื่อเขาจบการศึกษาออกไปแล้ว 
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5. ช่วยให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน  เข้าใจสภาพปัจจุบันและปัญหาของท้องถิ่น
ตนเอง รู้สึกรักและหวงแหน อันจะน าไปสู่แนวคิดที่จะปรับปรุงท้องถิ่นของตนเองให้ดียิ่งขึ้น 

6. นักเรียนจะได้รับความรู้จากแหล่งก าเนิดที่มีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตในชุมชน                  
ของตนเอง เพราะจะท าให้เขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

7.เป็นแหล่งการศึกษาตลอดชีวิตที่ประชาชนจะมีปฏิสัมพันธ์เพื่อหาความรู้ต่างๆ ได้ด้วย
ตนเอง ตลอดเวลาโดยไม่จ ากัดเพศและวัย 

8. ช่วยให้เกิดการประหยัด สามารถศึกษาหาความรู้โดยไม่ต้องเดินทางไกล ประหยัด
งบประมาณ 

9.  ส่งเสริมคุณธรรม  การอยู่ร่วมกัน ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยสร้างความผูกพันระหว่าง          
คนในชุมชน 

10. ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าอย่างมีประโยชน์ต่อผู้คนในท้องถิ่น 
11.  ช่วยให้เกิดการอนุรักษ์ของดีมีคุณค่าในชุมชนหรือฟื้นฟูวัฒนธรรมของท้องถิ่น สามารถ

สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมต่อไป 
12.  เป็นการสร้างโอกาสในท้องถิ่นเกิดการพึ่งพาตนเอง ได้รู้จักประสานประโยชน์                 

เพื่อด าเนินการแหล่งวิทยาการท้องถิ่น 
13. สนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการใช้ความสามารถและสติปัญญาของตน                  

ท าประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่น 
แสงจันทร์  อินทนนท์ (2532) กล่าวว่า การจัดแหล่งความรู้หมู่บ้านเป็นการวางพื้นฐาน

เบื้องต้นที่จะช่วยพัฒนาประชาชนในท้องถิ่นด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท มุ่งพัฒนาด้านความเป็นอยู่ให้เขา “อยู่ดี” 

สามารถด ารงชีวิตในชุมชนได้อย่าง “มีความสุข” มีความประพฤติที่ถูกต้อง มีความมั่นคงปลอดภัย 
ในชีวิต การให้บริการทางการศึกษา เป็นการชี้แนะให้เขารู้ว่า จะท าอย่างไรจะมีชีวิต อยู่ดีมีความสุข 
และน าความรู้ที่ได้รับน้ันมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับตน  โดยขึ้นอยู่กับพื้นฐานของแต่ละบุคคล              
เป็นส าคัญ 

2. ช่วยให้ประชาชนรู้จักการพึ่งพาตนเอง  การพัฒนาชุมชนมีความมุ่งหมายให้ประชาชน          
ได้ช่วยตนเองมากที่สุด และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง 
การจัดแหล่งความรู้ในชุมชนจึงเป็นการช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชนของตนเอง 
ในรูปของการช่วยกันจัดสร้างแหล่งความรู้  การช่วยเหลือมีหลายด้าน  เช่น ด้านแรงงาน  ด้านวัสดุ 
และทรัพย์สิน  ที่จะน ามาพัฒนาชุมชนของตน  โดยไม่ต้องอาศัยงบประมาณจากรัฐ  การพึ่งพา
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ตนเองนี้ท าให้เกิดความรู้สึกในความเป็นเจ้าของ  เป็นการช่วยให้แหล่งความรู้นั้นได้รับการพัฒนา
ให้ดีขึ้นอีกด้วย 

3. ช่วยให้คนคิดเป็น  คนที่คิดเป็นนั้นเป็นผู้ที่สามารถปรับปรุงตนเองและสิ่งแวดล้อมให้
ผสมกลมกลืนกัน  เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็สามารถ มองเห็นปัญหา วิเคราะห์ปัญหาและหาทางแก้ไข
ปัญหาน้ัน โดยเลือกทางตัดสินปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันของตนเองและสิ่งแวดล้อม 
การศึกษาเป็นเครื่องมือที่ท าให้เขาได้พิจารณาหาทางที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดในการตัดสินปัญหา 

4. ช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกประการหนึ่งปัญหา
ความยากจนเป็นปัญหาส าคัญประการหนึ่งของประเทศ  และมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่อง             
ความไม่รู้ของประชาชน ไม่รู้ว่าจะท าอย่างไรที่จะช่วยเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัว ไม่รู้จักใช้เทคโนโลยี
ต่างๆ เพื่อปรับปรุงผลผลิตในไร่นา และไม่รู้ว่าจะน าวัสดุพื้นบ้านมาท าประโยชน์อะไรบ้าง เป็นต้น 
ดังนั้นการมีศูนย์รวมความรู้ในหมู่บ้านก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยชี้น าให้เขามีโอกาสรู้ในเรื่องต่าง ๆเพิ่มขึ้น 
และหาทางช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัวและชุมชนได้ 
 

ประเภทของแหล่งการเรียนรู ้
แหล่งการเรียนรู้ที่สามารถมาสนับสนุนการเรียนการสอนน้ัน นักการศึกษาได้จ าแนกไว้หลาย

ประเภท (รัชนีกร ทองสุขดี, 2543;  ศิโรตม์  ค าด้วง, 2539; สุมาลี  ชัยเจริญ, 2535) ดังนี ้
1. สื่อประเภทบุคคล  หมายถึง  บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ 

ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ที่ตนมีอยู่ให้ผู้สนใจด้วยการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
ได้แก่ บุคคลที่มีทักษะความสามารถในสาขาอาชีพต่างๆ  เช่น ช่างฝีมือ ช่างทอง ช่างไม้ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง  ๆอาท ิ ศิลปินทุกแขนง นักกฎหมาย นักหนังสือพิมพ์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือ      
มีอาวุโสที่มีประสบการณ์มามากเป็นต้น 

2. สื่อประเภททรัพยากรธรรมชาต ิหมายถึง สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและให้ประโยชน์
ต่อมนุษย์ได้แก่ ดิน น้ า อากาศ ป่าไม้ สัตว์ พืช และ แร่ธาตุ เป็นต้น ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี ้          
ล้วนแต่เป็นสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิตของมนุษยชาติท้องถิ่นมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
ท้องถิ่นนั้นจะเป็นดินแดนแห่งความมั่งคง แหล่งวิทยาการประเภททรัพยากรธรรมชาติได้แก่ อุทยาน
แห่งชาติวนอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  สวนพฤกษศาสตร์ และศูนย์ศึกษาธรรมชาติ  ซึ่งเป็น           
แหล่งวิทยาการเฉพาะตัวตามเขตภูมิศาสตร์  และภูมิอากาศมีคุณค่า  ในการศึกษาค้นคว้าทั้งทาง 
ด้านวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ และอารยธรรม 
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3. สื่อประเภทสถานที่   หมายถึง  อาคาร  สิ่งก่อสร้าง  และวัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่น                   
ที่ประชาชนสามารถศึกษาหาความรู้ให้ได้มาซึ่งค า  ตอบหรือสิ่งที่ต้องการ เช่น  โรงท าน้ าประปา          
ที่ว่าการอ าเภอ โรงพยาบาล และสิ่งต่าง ๆ 

4. สื่อประเภทเทคนิค หมายถึง สิ่งที่แสดงถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ด้านต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์คิดค้น  สิ่งที่มนุษย์ท า  การปรับปรุง อาทิ โรงงานที่ทันสมัย ระบบ            
การสื่อสาร คมนาคม ศูนย์คอมพิวเตอร์ เครื่องมือหรือระบบใหม่ๆ ที่น าเข้ามาใช้ในท้องถิ่นนั้นๆ              
ซึ่งช่วยให้เรียนรู้ถึงความก้าวหน้าของมนุษย์ช่วยให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการ  เกิดแรงบันดาลใจ                
ในการสร้างสรรค์ทั้งด้านความคิดและสิ่งประดิษฐ์คิดค้น 

5. สื่อประเภทกิจกรรมในท้องถิ่น หมายถึง การปฏิบัติทางด้านประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ
ตลอดจนพิธีกรรมทางศาสนา การปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการ  ตลอดจนความเคลื่อนไหว            
เพื่อแก้ไขปัญหาและปรับพัฒนาสภาพต่าง  ๆในท้องถิ่น การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง  ๆเหล่านี้
จะท า ให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม อาท ิ การรณรงค์ป้องกันยาเสพติด การส่งเสริมการเลือกต้ัง     
ตามระบอบประชาธิปไตยและการรณรงค์ความปลอดภัยของเด็กและสตรีในท้องถิ่น เป็นต้น 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้แบ่งแหล่งการเรียนรู้ออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 

1. ข้อมูลจังหวัด    หมายถึง แหล่งรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน สารสนเทศต่างๆ ของจังหวัด
สมุทรสงคราม 

2. สถานที่  หมายถึง  อาคารสถานที่ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถไปศึกษาค้นคว้า 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการในจังหวัดสมุทรสงคราม 

3. บุคคลส าคัญ/ปราชญ์ชาวบ้าน  หมายถึง  แหล่งการเรียนรู้จากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล           
ที่เป็นศูนย์รวมของวิชาความรู้ที่อยู่ในชุมชน  เป็นผู้คิดค้น จดจ า ถ่ายทอดเรื่องราวและสร้างสรรค์
วิทยาการต่างๆ มาตั้งแต่อดีต ซึ่งเป็นแหล่งวิทยาการทางด้านการเรียนการสอนให้วิชาความรู้                
ในจังหวัดสมุทรสงคราม  

4. ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม หมายถึง กิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบทอดกันมา                    
เป็นเอกลักษณ์และมีความส าคัญต่อสังคมและถ่ายทอดกันมาโดยล าดับ 

5. ภูมิปัญญาท้องถิ่น  หมายถึง  องค์ความรู้หรือสิ่งที่สั่งสมกันมาต้ังแต่อดีต ซึ่งเป็น
ประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น ซึ่งได้ผ่านการคิดค้นและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจนได้
แนวทางที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคม ซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือจากบุคคลทั่วไป                             
ถือเป็นแบบอย่างในการด ารงชีวิตที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา 
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6. ทรัพยากรธรรมชาติ  หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์           
ในด้านการศึกษา ทั้งในส่วนที่ให้รู้ถึงประวัติความเป็นมาของมนุษย์ สัตว์และสภาพแวดล้อม              
รอบๆ ตัว เพื่อความเข้าใจสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างดีที่สุด โดยที่สามารถ        
น าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างคุ้มค่าและระมัดระวังมากท่ีสุด เพื่ออนุรักษ์ให้ทรัพยากรธรรมชาติ
ยืนยาว คงอยู่และยังประโยชน์ให้มนุษย์ท่ีมีอยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม  

 
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542 ได้ก าหนดเรื่องการเรียนรู้                

จากแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน  ในแง่ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ในหมวด  6             
แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 (โยธิน กล้ารมราน, 2547) ดังนี ้

1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน           
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

2. ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ ์และการประยุกต์ความรู้มา
ใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา 

3. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

4. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกปฏิบัติให้คิดได้คิดเป็นท าเป็น          
รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยายสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวย
ความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนการเรียนรู ้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและ
แหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 

6. จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที ่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา 
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544 ข) ได้กล่าวถึงกิจกรรมในการสนับสนุน
กระบวนการเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ คือ 

1. ให้ผู้เรียนมีโอกาส คิด ท า โดยคร ู ผู้เรียน ช่วยกันจัดบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกันและ            
ได้มีการสรุปสาระการเรียนรู้ 

2. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลายและต่อเนื่อง 
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3. มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายและเพียงพอที่ท าให้ผู้เรียนใช้เป็นแหล่งค้นคว้า          
หาความรู้ตามความถนัด ความสนใจ สาระการเรียนรู้มีความสมดุลเหมาะสมกับวัย 

4. กระบวนการที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้  มีกิจกรรมร่วมกันในการเรียนรู้  คือ การแลกเปลี่ยน
ความรู ้ร่วมกันคิดและร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกันท าให้เกิดทักษะและประสบการณ์ตรงและสามารถ
น ามาแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ 

5. สาระและกระบวนการเรียน u3619 . ู้ เชื่อมโยงกับเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมรอบตัว          
ของผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถประยุกต์ผลการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ 

6. กระบวนการเรียนรู้มีการเชื่อมโยงกับสังคม  และองค์กรต่างๆ  เพื่อสร้างความสัมพันธ์  
ความร่วมมือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจากแหล่งการเรียนรู้ 

สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้  ควรมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  และใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งมีความยืดหยุ่น
สนองความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา          
ทุกสถานที่และเรียนรู้ได้จากสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ทุกประเภทรวมทั้งจากเครือข่าย       
การเรียนรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น  ชุมชน และแหล่งอื่นๆ  เป็นสื่อที่ผู้เรียนใช้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถจัดท าและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ขึ้นเอง  หรือน าสื่อต่างๆ  ที่มีอยู่รอบตัวมา
ใช้ในการเรียนรู้โดยใช้วิจารณญาณในการเลือกใช้สื่อและแหล่งความรู้ 

 
ตอนที่ 2 จังหวัดสมุทรสงคราม 
 ความส าคัญของจังหวัดสมุทรสงครามนั้น มีหลายประการ ท้ังในเรื่องประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม สถานท่องเที่ยวตามธรรมชาติ การด ารงชีวิตไว้ซึ่งวิถีชีวิตแบบไทยๆ  และที่ส าคัญ
เหนืออ่ืนใด คือ ความส าคัญต่อประวัติศาสตร์พระราชวงศ์ของไทย  
 จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเมืองพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  
รัชกาลที่ 2 และเป็นเมืองของพระราชินีของไทยถึงสองพระองค์ คือ  สมเด็จพระอัมนินทรามาตย์         
ในรัชกาลที่ 1 และสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชิน ีในรัชกาลที่ 2  
 เมืองเก่าท่ีเคยชื่อว่าเมืองแม่กลองนั้น  มีมาต้ังแต่อดีต นานเท่าใดไม่ปรากฏหลักฐาน               
แต่เป็นชุมชนที่มีมาก่อนสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  เดิมเป็นแขวงหนึ่งของจังหวัดราชบุรี 
เรียกว่า สวนนอก ครั้นต่อมาช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาต่อกับสมัยกรุงธนบุรี จึงแยกออกมาจากราชบุรี 
เรียกว่า "เมืองแม่กลอง"  
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 จังหวัดเล็ก ๆ  ที่อยู่ห่างจากกรุเทพฯ เพียง 63 กิโลเมตรนี้ มีพื้นที่ 416 ตารางกิโลเมตร           
มี 3 อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง อ าเภออัมพวา และอ าเภอบางคนที  มีแม่น้ าแม่กลองเป็นเสมือน          
เส้นชีวิตของชาวจังหวัดสมุทรสงคราม  ไหลผ่านจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรี และสมุทรสงคราม           
เป็นแม่น้ าที่ยังมีสภาพดีมากแห่งหนึ่งในประเทศไทย 

อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดราชบุร ี
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดเพชรบุรี และอ่าวไทย 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดเพชรบุรี และราชบุร ี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสมุทรสาคร 
พื้นที่โดยทั่วไปของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มริมทะเลโดยตลอด  สภาพของดินเป็นดินเหนียว       

ปนทราย ไม่มีภูเขาหรือเกาะ เดิมเคยมีป่าโกงกาง ไม้แสม  ตามชายฝั่งทะเลและมีป่าจากตาม        
ปากแม่น้ า  แต่ปัจจุบันได้มีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าวในการเลี้ยงกุ้งกุลาด าเกือบทั้งหมด  
ต่อมาการเลี้ยงกุ้งได้เกิดการขาดทุน ท าให้ปล่อยบ่อกุ้งรกร้างจ านวนมากแม่น้ าส าคัญที่ไหลผ่าน คือ 
แม่น้ าแม่กลองผ่านบริเวณท้องที่อ าเภอบางคนที และอ าเภออัมพวา ไปออกทะเลอ่าวไทย ที่บริเวณ
ปากแม่น้ าแม่กลองในเขตอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  นอกจากน้ีมีล าคลองใหญ่น้อยมากมาย            
แยกจากแม่น้ าแม่กลอง 338 คลอง ล าประโดง 1,947 ล าประโดง กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ จากสภาพ         
ภูมิประเทศเช่นนี้  ท าให้เกิดความสะดวกในด้านการคมนาคมทางน้ า และการประกอบอาชีพ             
ด้านกสิกรรม  
 

เศรษฐกิจ 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการประมง  ส่วนอุตสาหกรรมนั้น           

ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก โดยอุตสาหกรรมที่ส าคัญ ได้แก่  อุตสาหกรรมผลิตน้ าปลา 
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ า อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดสมุทรสงครามขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย และการประมงเป็นสาขา
การผลิตในภาคเกษตรที่ท ารายได้สูงสุดของจังหวัด รองลงมาก็คือ  กสิกรรม และการแปรรูปสินค้า
เกษตรอย่างง่าย  
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 เทศกาล งานประเพณี 
จังหวัดสมุทรสงครามมีโครงข่ายแม่น้ าล าคลองที่เชื่อมโยงถึงกัน  สภาพภูมิทัศน์ริมสองฝั่ง

แม่น้ าแม่กลองและคลองต่างๆ ยังมีความสวยงามร่มรื่น  มีวัดต่างๆและบ้านเรือนผู้คนเรียงราย          
อยู่สองฝั่งแม่น้ าล าคลองสลับกับต้นล าพูและต้นจาก  มีฉากหลังคือต้นมะพร้าว แยกจากแม่น้ า         
แม่กลองเข้าสู่คลองซอยต่างๆ จะเห็นสวนมะพร้าว สวนส้มโอ สวนลิ้นจี่ที่อุดมสมบูรณ์  การล่องเรือ
ชมหิ่งห้อยในเวลากลางคืนก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งนักท่องเที่ยวที่พักค้างแรมไม่ควรพลาด                
จุดชมหิ่งห้อยมีอยู่หลายแห่งต้ังแต่บริเวณสองฝั่งแม่น้ าแม่กลองบริเวณใกล้เคียงตัวเมืองอัมพวา  
สองฝั่งคลองผีหลอกที่อยู่ต่อกับคลองอัมพวา  และสองฝั่งคลองตะเคียนที่มีหิ่งห้อยมากที่สุด  
 นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อเช่าเรือหางยาวได้บริเวณท่าเทียบเรือ  นอกจากน้ี                    
ยังมีร้านอาหาร   รีสอร์ทและที่พักแบบโฮมสเตย์หลายแห่งที่ให้บริการเรือล่องแม่น้ าล าคลอง              
ทั้งช่วงเวลากลางวันและยามค่ าคืนเพื่อชมหิ่งห้อย 

 งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  จัดขึ้นในช่วงต้นเดือน
กุมภาพันธ์ ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒)  
มีการแสดงโขนกลางแจ้ง การสาธิตท าอาหารไทยโบราณ นิทรรศการเก่ียวกับการจัดสวนไทย  
การละเล่นพื้นบ้าน การจ าหน่ายสินค้าหัตถกรรม รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองต่างๆ 

 งานวันลิ้นจี่  จัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนเฉพาะในปีที่ลิ้นจี่ออกผลในบริเวณ                  
เมืองอัมพวา  มีการประกวดผลไม้ชนิดต่างๆ ประกวดธิดาชาวสวน จ าหน่ายผลไม้ ผลิตผล              
ทางการเกษตร และสินค้าพื้นเมือง 

 งานส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่  จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมในบริเวณเมืองอัมพวา  
นักท่องเที่ยวสามารถหาซื้อส้มโอพันธุ์ดีชนิดต่างๆ ในราคาย่อมเยา  มีนิทรรศการเกี่ยวกับ
การเกษตรและสิ่งที่น่าสนใจอ่ืนๆ 

 งานประจ าปีวัดเขายี่สาร จัดขึ้นช่วงเดือนธันวาคม ณ วัดเขายี่สาร  
 งานนมัสการและสรงน้ าหลวงพ่อบ้านแหลม  จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-19 เมษายน               

ที่วัดเพชรสมุทรวรวิหาร อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 
 เทศกาลกินปลาทู  หอการค้าจังหวัดสมุทรสงครามเป็นผู้จัดงานนี้ขึ้น  ภายในงาน            

มีการออกร้านจ าหน่ายอาหารท่ีปรุงมาจากปลาทูชนิดต่าง ๆ มากมาย  นอกจากน้ียังสามารถ            
ซื้อปลาทูนึ่งหรือปลาทูสด ซึ่งปลาทูของจังหวัดสมุทรสงคราม  มีรสชาติดี เนื้อนุ่ม เป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไป  และยังมีการจ าหน่ายอาหารทะเลทั้งสดและแห้ง ในราคาย่อมเยา  จัดขึ้นประมาณ                   
ปลายเดือนธันวาคม บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด 
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 จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นจังหวัดท่ีมีอายุยังน้อย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ดินงอกใหม่  
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบจึงเป็นช่วงรัตนโกสินทร์เป็นส่วนใหญ่  เพราะหลักฐานเดิม                   
ได้เปลี่ยนสภาพไปแล้ว เช่น ป้อมพิฆาตข้าศึก  กลายเป็นที่ต้ังโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย หรือ  ค่ายจีนบางกุ้งบริเวณวัดบางกุ้ง เป็นค่ายลูกเสือสมุทรสงคราม (เลิกกิจการไปแล้ว)             
จึงอาจกล่าวได้ว่าโบราณสถาน โบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดสมุทรสงคราม  พบมาก         
บริเวณวัดต่าง ๆ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดสมุทรสงคราม บนเรือนไทยในอุทยาน ร.2 
 ประวัติศาสตร์ของจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ทางราชการเห็นความส าคัญ คือ เป็นนิวาสถาน
เดิมสมเด็จพระอมรินทรามาตย ์ พระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
และถิ่นพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) จึงถือว่าจังหวัด
สมุทรสงคราม เป็นเมืองต้นราชนิกูลและเป็นเมืองแห่งราชศิลปิน จึงก าหนดให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
เป็นวันศิลปินแห่งชาติ โดยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่พระบรมราชานุสรณ ์ พระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัย บริเวณวัดอัมพวันเจติยาราม และอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุททยาน ร. 2)  
(ที่มาhttp://www.samutsongkhram.go.th/tourcarlendar.htm) 
 
ตอนที่ 3  ฐานข้อมูล 

ความหมายของฐานข้อมูล 
วิศัลย์  พัวรุ่งโรจน์  และไพรัช  โมระนิธิสวัสดิ์ (2540) กล่าวว่า  ฐานข้อมูล หมายถึง  แหล่ง

รวมของข้อมูลสารสนเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกันหรือมีความสัมพันธ์กัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อการเก็บ
ให้มีประสิทธิภาพและสามารถเรียกใช้ข้อมูลนั้นโดยตลอดเวลาตามที่ต้องการ 

ศิริลักษณ์  โรจนกิจอ านวย (2540) กล่าวว่า ฐานข้อมูล หมายถึง  การจัดเก็บข้อมูล            
อย่างเป็นระบบ ซึ่งผู้ใช้สามารถเรียกเก็บใช้ข้อมูลในลักษณะต่างๆ ได้ เช่น การเพิ่มเติมข้อมูล              
การเรียกดูข้อมูลการแก้ไขหรือลบข้อมูล เป็นต้น 

ณัฎฐพันธ์  เขจรนันท์ และไพบูลย์  เกียรติโกมล (2546) กล่าวว่า ฐานข้อมูล หมายถึง              
การรวบรวมข้อมูลเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบและมีแบบแผน ณ ที่ใดที่หนึ่งในองค์กร เพื่อให้ผู้ใช้
สามารถน าข้อมูลมาประมวลผลและประยุกต์ใช้งานตามที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ฐานข้อมูล หมายถึง แหล่งรวบรวม  จัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถน าข้อมูลและ
เรียกใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลาตามที่ต้องการ 
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องค์ประกอบของฐานข้อมูล 
ฐานข้อมูลโดยทั่วไป  เกี่ยวข้องกับ 4 ส่วนหลักๆ ดังนี้ 
1.  ข้อมูล (Data) หมายถึง  ข้อมูลที่จัดเก็บในระบบฐานข้อมูล ส่วนมากหมายถึงข้อมูลดิบ 

ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ได้จากแหล่งปฐมภูมิ หรือที่ได้จากการรวบรวมจากแหล่งอื่นๆ ก็ตาม แต่ยังไม่ผ่าน
กระบวนการประมวลผลหรือวิเคราะห์  ท าให้ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ทันที ข้อมูลเกิดจาก
ข้อเท็จจริง จากนั้นจะมีการน าข้อมูลไปเปลี่ยนแปลงสภาพของข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ คือ               
การประมวลผลให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ง่ายต่อการเข้าใจและสะดวกต่อผู้ใช้ รูปแบบของ
ข้อมูล มีหลายลักษณะ ดังนี้ 

1.1 ตัวอักษร  ตัวเลข ซึ่งประกอบด้วย  ตัวเลข  ตัวอักษร  อักขระ และอื่นๆ 
1.2 ภาพ  ได้แก่  กราฟิก  ภาพ  และรูปภาพ 
1.3 เสียง  หมายถึง  เสียง  ระดับของเสียง 
1.4 ภาพเคลื่อนไหว ได้แก่  ภาพเคลื่อนไหวหรือรูปภาพเคลื่อนไหว 

2. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่น ามาใช้ในการจัดการ
ฐานข้อมูล  ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่างๆ (บุญสิริ  สุวรรณเพ็ชร, 2542) ดังนี้ 

2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
2.2 เครื่องมือส าหรบเก็บรักษาข้อมูล เช่น  แผ่นดิสก์และฮาร์ดดิสก์ 
2.3 เครื่องมือส าหรับป้อนข้อมูล ได้แก่  อุปกรณ์ต่างๆ ที่ส าคัญส าหรับผ่านข้อมูล          

เข้าสู่คอมพิวเตอร์ เช่น  แป้นพิมพ์  เม้าส์  สแกนเนอร์ 
2.4 เครื่องมือแสดงผลลัพธ์  ได้แก่  อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับแปลงรหัสที่เครื่องอ่านกลับมา

สู่ภาษาที่คนอ่านได้  เช่น  เครื่องพิมพ์ (Printer)  จอภาพ  (Monitor) 
3. ซอฟแวร์ (Software)  ในการติดต่อกับฐานข้อมูลของผู้ใช้จะต้องท าการผ่านโปรแกรม   

ที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล  หน้าที่ของซอฟแวร์เหล่านี้จะเรียกใช้ข้อมูล  จัดการข้อมูล  ควบคุม
การท างาน ความถูกต้อง  ความซับซ้อน และความสัมพันธ์กันระหว่างข้อมูลต่างๆ ภายใน
ฐานข้อมูล 

4. ผู้ใช้ฐานข้อมูล (User)  สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
4.1 ผู้ท าหน้าที่ในการพัฒนาโปรแกรม จะเรียกใช้ข้อมูลเพื่อท าการประมวลผล 
4.2 ผู้บริหาร  หมายถึง  ผู้ที่ท าหน้าที่ในการควบคุม  ตัดสินใจ  ก าหนดโครงสร้าง         

ของฐานข้อมูล  ชนิดของฐานข้อมูล  วิธีการเก็บข้อมูล รูปแบบการเรียกใช้ข้อมูล 
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4.3 กลุ่มผู้ใช้งาน  หรือใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล  ได้แก่  ผู้บริหารองค์กร  พนักงาน  
เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล 

 
ประโยชน์ของการประมวลผลแบบฐานข้อมูล 
การจัดท าฐานข้อมูลที่ดีและมีประสิทธิภาพช่วยให้ผู้ที่จัดท าฐานข้อมูลและผู้ใช้ฐานข้อมูล

สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้  ซึ่งพอสรุปประโยชน์ที่ได้จากการจัดท าฐานข้อมูล (ดวงแก้ว  
สวามิภักด์ิ, 2539; ครรชิต  มาลัยวงศ,์ 2539; ศิริลักษณ์  โรจกิจอ านวย, 2540) ดังนี้ 

1.  ช่วยลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลบางครั้งข้อมูลของผู้ใช้
แต่ละคนถูกเก็บไว้หลายแห่ง ซึ่งเกิดความซ้ าซ้อนกัน การน าข้อมูลแต่ละคนมารวมในฐานข้อมูล
เดียวกันจึงช่วยลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลได้ 

2. สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลได้ในระดับหนึ่ง  การจัดท าฐานข้อมูลที่ดี
สามารถช่วยให้แก้ไขข้อมูลที่เก็บไว้หลายๆ แห่งได้ ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้ 

3. ท าให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้  การจัดเก็บฐานข้อมูลด้วยระบบดิจิทัล สามารถที่จะ
ใช้ข้อมูลร่วมกันได้เลยโดยไม่ต้องค้นหาข้อมูลใหม่ 

4. สามารถควบคุมมาตรฐานได้  ในการจัดท าฐานข้อมูล  ผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดท าและ
บริหารข้อมูล สามารถก าหนดมาตรฐานข้อมูลให้เหมือนกันได้  เช่น หน่วยวัด  มาตรฐานการวัด  
รูปแบบการเขียน 

5. สามารถวางระบบความปลอดภัยของผู้ใช้ข้อมูลในแต่ละระดับได้  การจัดท าฐานข้อมูลที่
ดีจะท าหน้าที่ก าหนดความเหมาะสมของผู้ใช้ฐานข้อมูล หรืออาจก าหนดระดับการใช้ข้อมูล                 
ในแต่ละคนได้ และสามารถก าหนดรหัสผ่านในการเรียกใช้ข้อมูลแต่ละคนได้ 

6. ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรักษาสภาพความถูกต้องของฐานข้อมูล ผู้ดูแลและผู้ใช้ฐานข้อมูล
สามารถตรวจสอบความขัดแย้งและซ้ าซ้อนของข้อมูลได้  ผู้ออกแบบระบบฐานข้อมูลสามารถ               
ใส่กฎเกณฑ์เพื่อควบคุมความถูกต้องในการคีย์ข้อมูล และการค้นหาข้อมูลได้ โดยผู้ใช้สามารถ
ก าหนดให้ฐานข้อมูลแจ้งข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นได้ 

7. สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้ได้  ผู้ดูแลฐานข้อมูลสามารถ
ก าหนดโครงสร้างของฐานข้อมูลให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่หลากหลายและ
ข้อมูลที่มีผู้ใช้บ่อย สามารถก าหนดให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วได้ 

8. ท าให้เกิดความเป็นอิสระของข้อมูล  การจัดท าฐานข้อมูลที่ดีจะแยกตัวข้อมูลและรูปแบบ
วิธีการจัดเก็บข้อมูลออกจากกัน ทั้งนี้ก็เพื่ออ านวยประโยชน์ให้ผู้ใช้และสามารถน าฐานข้อมูลที่แยก
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เป็นอิสระนี้ประยุกต์ใช้หรือจัดเก็บในรูปแบบที่เหมาะสมกับงานและความต้องการของผู้ใช้ได้            
มากที่สุด 
 

หน้าที่ของระบบการจัดการฐานข้อมูล 
ระบบการจัดการฐานข้อมูลมีหน้าที่ส าคัญๆ  หลายอย่าง  เพื่อให้เกิดความถูกต้อง             

และสอดคล้องกันของข้อมูลภายในฐานข้อมูล ได้แก ่
1. การจัดการพจนานุกรมข้อมูล  ระบบการจัดการฐานข้อมูลจะท าการจัดเก็บนิยาม            

ของข้อมูล และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลไว้ในพจนานุกรมข้อมูล  เป็นสารนิเทศที่บอกเกี่ยวกับ
โครงสร้างของฐานข้อมูล  โปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูล              
จะต้องท างานผ่านระบบการจัดการฐานข้อมูล โดยที่ระบบจัดการฐานข้อมูลจะใช้พจนานุกรมข้อมูล 
เพื่อค้นหาโครงสร้างตลอดจนส่วนประกอบของข้อมูลและความสัมพันธ์ที่ต้องการ นอกจากน้ันแล้วการ
เปลี่ยนแปลงใด  ๆ ที่มีต่อโครงสร้างฐานข้อมูลจะถูกบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ ในพจนานุกรมข้อมูล ท าให้
เราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรแกรมเมื่อโครงสร้างข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง 

2. การจัดเก็บข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูลจะสร้างโครงสร้างที่จ าเป็นต่อการจัดเก็บ
ข้อมูล ช่วยลดความยุ่งยากในการนิยามและการเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติทางกายภาพ
ของข้อมูล  ระบบการจัดการฐานข้อมูลในปัจจุบันไม่เพียงแต่จะช่วยในการจัดเก็บข้อมูลเท่านั้น             
แต่ยังรวมถึงการจัดเก็บกฎเกณฑ์ต่าง  ๆที่ใช้ในการตรวจสอบบูรณภาพของข้อมูลอีกด้วย 

3. การแปลงและน าเสนอข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูลจะท าหน้าที่ในการแปลงข้อมูล  
ที่ได้รับเข้ามา  เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างในการจัดเก็บข้อมูล  ท าให้เราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับ          
ความแตกต่างระหว่างรูปแบบของข้อมูลทางตรรกะและทางกายภาพ กล่าวคือท าให้มีความเป็นอิสระ
ของข้อมูล  ระบบการจัดการฐานข้อมูลจะแปลงความต้องการเชิงตรรกะของผู้ใช้  ให้เป็นค าสั่ง           
ที่สามารถดึงข้อมูลทางกายภาพที่ต้องการ 

4. การจัดการระบบความปลอดภัยของข้อมูล  ระบบการจัดการฐานข้อมูลจะสร้างระบบ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยการก าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ระบบ และความสามารถในการ
ใช้ระบบ เช่น การอ่าน เพิ่ม ลบ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล การจัดการระบบความปลอดภัย            
ของข้อมูลมีความส าคัญมากในระบบฐานข้อมูลแบบที่มีผู้ใช้หลายคน 

5. การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้หลายคน ระบบการจัดการฐานข้อมูลจะใช้หลักการ
ออกแบบโปรแกรมที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้หลายคนสามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลพร้อมกันได้ และ
ข้อมูลมีความถูกต้อง 
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6. การเก็บส ารองและกู้คืนข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูลจะมีโปรแกรมเพื่อสนับสนุน 
การส ารองและกู้คืนข้อมูล  เพื่อให้แน่ใจด้านความปลอดภัยและความมั่นคงของข้อมูลในระบบ             
การจัดการฐานข้อมูลจะกู้ข้อมูลในฐานข้อมูลคืนมาหลังจากระบบเกิดความล้มเหลว  เช่น                      
เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง เป็นต้น 

7. การควบคุมความถูกต้องของข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูลจะสนับสนุนและควบคุม
ความถูกต้องของข้อมูล ต้ังแต่ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล ไปจนถึงความไม่สอดคล้องกันของข้อมูล 
ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เก็บไว้ในพจนานุกรมข้อมูลจะถูกน ามาใช้ในการควบคุมความถูกต้อง           
ของข้อมูลด้วย 

8. ภาษาที่ใช้ในการเข้าถึงฐานข้อมูลและการเชื่อมต่อกับโปรแกรมประยุกต์ ระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลโดยผ่านภาษาคิวรี  (Query language) ซึ่งเป็นค าสั่งที่ใช้               
ในการค้นคืนข้อมูลจากฐานข้อมูล โดยผู้ใช้เพียงบอกว่าต้องการอะไร และไม่จ าเป็นต้องรู้ว่ามีขั้นตอน
อย่างไรในการน าข้อมูลออกมา เพราะระบบการจัดการฐานข้อมูลจะเป็นผู้ก าหนดวิธีการในการเข้าถึง
ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเอง 

9. การติดต่อสื่อสารกับฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูลที่ทันสมัยจะต้องสนับสนุน 
การใช้งานฐานข้อมูลผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 
 
ข้อดีจากการประมวลผลด้วยฐานข้อมูล 

การจัดข้อมูลให้เป็นระบบฐานข้อมูลท าให้ข้อมูลมีส่วนดีกว่าการเก็บข้อมูลในรูป              
ของแฟ้มข้อมูล เพราะการจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล  จะมีส่วนที่ส าคัญกว่าการจัดเก็บข้อมูล
ในรูปของแฟ้มข้อมูล (ศิรินุช และคณะ, 2544) ดังนี้ 

1. ลดการเก็บข้อมูลที่ซ้ าซ้อน  ข้อมูลบางชุดที่อยู่ในรูปของแฟ้มข้อมูลอาจมีปรากฏอยู่
หลาย ๆ แห่ง เพราะมีผู้ใช้ข้อมูลชุดนี้หลายคน  เมื่อใช้ระบบฐานข้อมูลแล้วจะช่วยให้ความซ้ าซ้อน
ของข้อมูลลดน้อยลง  เช่น ข้อมูลอยู่ในแฟ้มข้อมูลของผู้ใช้หลายคน  ผู้ใช้แต่ละคนจะมีแฟ้มข้อมูล
เป็นของตนเอง  ระบบฐานข้อมูลจะลดการซ้ าซ้อนของข้อมูลเหล่านี้ให้มากที่สุด  โดยจัดเก็บ              
ในฐานข้อมูลไว้ที่เดียวกัน  ผู้ใช้ทุกคนที่ต้องการใช้ข้อมูลชุดนี้จะใช้โดยผ่านระบบฐานข้อมูล                 
ท าให้ไม่เปลืองเนื้อที่ในการเก็บข้อมูลและลดความซ้ าซ้อนลงได้ 

2. รักษาความถูกต้องของข้อมูล  เนื่องจากฐานข้อมูลมีเพียงฐานข้อมูลเดียว  ในกรณี           
ที่มีข้อมูลชุดเดียวกันปรากฏอยู่หลายแห่งในฐานข้อมูล  ข้อมูลเหล่านี้จะต้องตรงกัน  ถ้ามีการแก้ไข
ข้อมูลนี้ทุก ๆ แห่งที่ข้อมูลปรากฏอยู่จะแก้ไขให้ถูกต้องตามกันหมดโดยอัตโนมัติด้วยระบบจัดการ
ฐานข้อมูล 
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3. การป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลท าได้อย่างสะดวก การป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยกับข้อมูลระบบฐานข้อมูลจะให้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าไปใช้
ฐานข้อมูลได้เรียกว่ามีสิทธิส่วนบุคคล (Privacy) ซึ่งก่อให้เกิดความปลอดภัย (Security) ของข้อมูล
ด้วย ฉะนั้นผู้ใดจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูลได้จะต้องมีการก าหนดสิทธิ์กันไว้ก่อนและเมื่อเข้าไปใช้
ข้อมูลนั้น ๆ ผู้ใช้จะเห็นข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลในรูปแบบที่ผู้ใช้ออกแบบไว้ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้
สร้างตารางข้อมูลขึ้นมาและเก็บลงในระบบฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูลจะเก็บข้อมูลเหล่านี้ 
ลงในอุปกรณ์เก็บข้อมูลในรูปแบบของระบบจัดการฐานข้อมูลซึ่งอาจเก็บข้อมูลเหล่านี้ลงในแผ่นจาน
บันทึกแม่เหล็กเป็นระเบียน บล็อกหรืออ่ืน ๆ ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องรับรู้ว่าโครงสร้างของแฟ้มข้อมูลนั้น
เป็นอย่างไร  ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของระบบจัดการฐานข้อมูลดังนั้นถ้าผู้ใช้เปลี่ยนแปลงลักษณะ           
การเก็บข้อมูล  เช่น เปลี่ยนแปลงรูปแบบของตารางเสียใหม่  ผู้ใช้ก็ไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลของเขา          
จะถูกเก็บลงในแผ่นจานบันทึกแม่เหล็กในลักษณะใดระบบการจัดการฐานข้อมูลจะจัดการให้ทั้งหมด 
ในท านองเดียวกันถ้าผู้ออกแบบระบบฐานข้อมูลเปลี่ยนวิธีการเก็บข้อมูลลงบนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 
ผู้ใช้ก็ไม่ต้องแก้ไขฐานข้อมูลที่เขาออกแบบไว้แล้ว ระบบการจัดการฐานข้อมูลจะจัดการให ้ลักษณะ
เช่นนี้เรียกว่า ความไม่เกี่ยวข้องกันของข้อมูล (Data Independent) 

4. สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้  เนื่องจากในระบบฐานข้อมูลจะเป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูล           
ทุกอย่างไว้ ผู้ใช้แต่ละคนจึงสามารถที่จะใช้ข้อมูลในระบบได้ทุกข้อมูล  ซึ่งถ้าข้อมูลไม่ได้ถูกจัดให้        
เป็นระบบฐานข้อมูลแล้ว ผู้ใช้ก็จะใช้ได้เพียงข้อมูลของตนเองเท่านั้น 

5. มีความเป็นอิสระของข้อมูล  เมื่อผู้ใช้ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือน าข้อมูล                     
มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับโปรแกรมที่เขียนขึ้นมา  จะสามารถสร้างข้อมูลนั้นขึ้นมาใช้ใหม่ได้               
โดยไม่มีผลกระทบต่อระบบฐานข้อมูล  เพราะข้อมูลที่ผู้ใช้น ามาประยุกต์ใช้ใหม่นั้นจะไม่กระทบ           
ต่อโครงสร้างที่แท้จริงของการจัดเก็บข้อมูล  นั่นคือ การใช้ระบบฐานข้อมูลจะท าให้เกิดความเป็น
อิสระระหว่างการจัดเก็บข้อมูลและการประยุกต์ใช้ 

6. สามารถขยายงานได้ง่าย  เมื่อต้องการจัดเพิ่มเติมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะสามารถเพิ่ม               
ได้อย่างง่ายไม่ซับซ้อน เนื่องจากมีความเป็นอิสระของข้อมูล จึงไม่มีผลกระทบต่อข้อมูลเดิมที่มีอยู่ 

7. ท าให้ข้อมูลบูรณะกลับสู่สภาพปกติได้เร็วและมีมาตรฐาน เนื่องจากการจัดพิมพ์ข้อมูล         
ในระบบที่ไม่ได้ใช้ฐานข้อมูล ผู้เขียนโปรแกรมแต่ละคนมีแฟ้มข้อมูลของตนเองเฉพาะ ฉะนั้นแต่ละคน
จึงต่างก็สร้างระบบการบูรณะข้อมูลให้กลับสู่สภาพปกติในกรณีที่ข้อมูลเสียหายด้วยตนเองและ          
ด้วยวิธีการของตนเอง  จึงขาดประสิทธิภาพและมาตรฐาน  แต่เมื่อมาเป็นระบบฐานข้อมูลแล้ว              
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การบูรณะข้อมูลให้กลับคืนสู่สภาพปกติจะมีโปรแกรมชุดเดียวและมีผู้ดูแลเพียงคนเดียวท่ีดูแล             
ท้ังระบบ ซึ่งย่อมต้องมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันแน่นอน 
 
ข้อเสียจากการประมวลผลด้วยฐานข้อมูล 

แม้ว่าการประมวลผลข้อมูลด้วยระบบการจัดการจัดการฐานข้อมูล  จะมีข้อดี                  
หลายประการแต่ก็จะมีข้อเสียอยู่บ้างดังต่อไปนี้ 

1. เสียค่าใช้จ่ายสูง  เนื่องจากราคาของโปรแกรมที่ใช้ในระบบการจัดการฐานข้อมูล              
จะมีราคาค่อนข้างแพง  รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง  คือ ต้องมีความเร็วสูง                
มีขนาดหน่วยความจ าและหน่วยเก็บข้อมูลส ารองที่มีความจุมาก ท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการ
จัดท าระบบการจัดการฐานข้อมูล 

2. เกิดการสูญเสียข้อมูลได้  เนื่องจากข้อมูลต่างๆ  ภายในฐานข้อมูลจะถูกจัดเก็บอยู่             
ในที่เดียวกัน ดังนั้นถ้าที่เก็บข้อมูลเกิดมีปัญหา อาจท าให้ต้องสูญเสียข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลได้
ดังนั้นการจัดท าฐานข้อมูลที่ดีจึงต้องมีการส ารองข้อมูลไว้เสมอ 

กล่าวโดยสรุป  การจัดเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลมีข้อดีมากกว่าการแยกเก็บข้อมูล              
ไว้ในแฟ้มข้อมูลแต่ละแฟ้ม  เพราะเมื่อข้อมูลมีปริมาณมากๆ  ถ้าเก็บข้อมูลไว้ในแฟ้มข้อมูลอาจจะ
ท าให้เกิดความซับซ้อนกันของข้อมูล เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่หลายแฟ้มไม่ครบ  จนท าให้ข้อมูล
มีความขัดแย้งกันเอง  แต่ถ้าเก็บข้อมูลไว้ในระบบการจัดการฐานข้อมูล  ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูล           
เพียงชุดเดียว  จะท าให้ลดความซ้ าซ้อนและความแตกต่างของข้อมูลได้  จึงท าให้ประหยัดพื้นที่          
ในการจัดเก็บข้อมูลและเกิดความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลด้วย  ซึ่งโปรแกรมที่ได้รับความนิยม            
ในการจัดการฐานข้อมูล  ได้แก่ Microsoft Access, Oracle, Informix, dBase, FoxPro, และ 
Paradox 
 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล (database life cycle) 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูล  (database life cycle, DBLC) เป็นขั้นตอนที่ก าหนดขึ้น          
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อน ามาใช้งาน  ซึ่งประกอบด้วย                 
5 ขั้นตอนด้วยกัน (Riordan, 2000; นิปก ถนอมบุญ, 2547) ดังนี้ 

1. การก าหนดความต้องการของระบบ (database initial study) เป็นขั้นตอนที่ผู้พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลจะต้องวิเคราะห์ความต้องการต่าง  ๆ ของผู้ใช้งาน เพื่อก าหนดจุดมุ่งหมาย ปัญหา
ขอบเขต  และกฎระเบียบต่างๆ  ของระบบฐานข้อมูลที่จะพัฒนาขึ้น  เพื่อใช้เป็นแนวทาง                    
ในการออกแบบฐานข้อมูลในขั้นตอนต่อไป 
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2. การพัฒนาและการติดต้ังระบบ (implementation and loading) เป็นขั้นตอนในการน าเอา
โครงร่างต่าง  ๆของระบบฐานข้อมูลที่ได้จากการออกบแบ ในขั้นตอน database design มาสร้างเป็น
ฐานข้อมูลที่ใช้เก็บข้อมูลจริง รวมทั้งแปลงข้อมูลของระบบงานเดิม ให้สามารถน ามาใช้งานในระบบ
ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นใหม ่

3. การทดสอบความถูกต้องและประเมินระบบ (testing and evaluation) เป็นขั้นตอน           
การทดสอบระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น เพื่อหาข้อผิดพลาดต่างๆ พร้อมทั้งประเมินความสามารถ
ของระบบฐานข้อมูลนั้น  เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงให้ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น
สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้ในด้านต่าง ๆได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

4. การน าไปใช้งาน  (operation) เป็นขั้นตอนที่น าเอาระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเสร็จ
เรียบร้อย ไปใช้งานจริง 

5. การซ่อมบ ารุงและปรับปรุงระบบ (maintenance and evolution) เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้น
ระหว่างการใช้งานระบบฐานข้อมูลจริง  เพื่อบ ารุงรักษาให้ระบบฐานข้อมูลท างานได้อย่าง                 
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งแก้ไขและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล 
 
ตอนที่ 4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

จิตวิทย์  มุสิกะสิทธุ์ (2546) พัฒนาฐานข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดลพบุรี              
โดยใช้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่  ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ                   
ด้านสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ  ด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นวัตถุ และด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคมและ
วัฒนธรรม ผลการศึกษาพบว่า ฐานข้อมูด้านโบราณคดี  ทางด้านประวัติศาสตร์  ทางด้านวัฒนธรรม  
ประเพณีและทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญในจังหวัดลพบุรี โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ตามประเภท
ของสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา  มีรูปภาพประกอบเนื้อหา ค าบรรยาย สามารถใช้ศึกษา          
หาความรู้ได้ มีประสิทธิภาพ 85.7/81.1 และนักเรียนที่ศึกษาฐานข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมของ
จังหวัดลพบุรีมีความพึงพอใจในการใช้ฐานข้อมูลอยู่ในระดับมาก 

จักรทอง  ต้ังจิตรเจริญ (2546) พัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้เรื่องสมุนไพรไทย               
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับสมุนไพรไทย  
โดยมีการท างานดังนี้ คือ การค้นหาข้อมูลของสมุนไพรไทยจากชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ                
และอาการเจ็บป่วย ซึ่งโปรแกรมถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษา PHP และใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูล 
MySQL  จากข้อมูลการตอบแบบสอบถามของผู้ใช้งานทั่วไปพบว่าประสิทธิภาพการใช้งานโปรแกรม
ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพดีมาก สามารถนไปใช้งานได้ 
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 พรรณทิพา  หัวหนองหาร (2547)  พัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมจังหวัด
ร้อยเอ็ดและศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ใน 4 ด้าน คือ ด้านรูปแบบ
กราฟิก/มัลติมีเดีย เทคนิคการเชื่อมโยงข้อมูล การแสดงผลและคู่มือการใช้สารสนเทศ  ผลการศึกษา
พบว่า ฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย ข้อมูลจังหวัดร้อยเอ็ด  
สถานที่ส าคัญ  บุคคลและปราชญ์ชาวบ้าน  วิถีชีวิต  ภูมิปัญญา  ของดีท้องถิ่น  เอกสารส าคัญ  
ธรรมชาติวิทยา  ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าเป็นโปรแกรมที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และ
นักเรียน คร-ูอาจารย์  และนักวิชาการวัฒนธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด มีความพึงพอใจต่อฐานข้อมูล   
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  สรุปได้ว่า แหล่งการเรียนรู้มีความส าคัญ         
ต่อการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และการให้บริการการศึกษา
กับคนทุกเพศ ทุกวัย สามารถส่งเสริมให้คนแสวงหาความรู ้ สร้างนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน เกิดการเรียนรู้        
ได้ทุกที่ ทุกเวลา สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนสนุกสนานสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียน
กับผู้สอนได้เป็นอย่างดี เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นการปฏิรูปการศึกษา
และปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้อย่างแท้จริง  การพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ  
สามารถตอบสนองความสนใจ ความถนัด พฤติกรรมการเรียนรู้ที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล           
และรวมถึงการจัดการให้มีการใช้แหล่งการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ต่อการเรียนการสอนและ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง จะท าให้สามารถพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจสติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรม  ในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้              
อย่างมีความสุข เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต อันจะน าไปสู่การพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่มี
ความเข้มแข็ง  เป็นสังคมคุณภาพ  สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  บรรลุตามเจตนารมณ์              
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545-2559            
ได้ส าเร็จต่อไป 

www.ssru.ac.th



 

www.ssru.ac.th



บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยนี้ เป็นการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นการวิจัย       

และพัฒนา (Research and Development)  ทั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอนการพัฒนารูปแบบ
การเรียน ดังนี ้
 
ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย 

ในการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้วิจัย 
แบ่งขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่  

ขั้นตอนที่ 1 การส ารวจแหล่งการเรียนรู้ของจังหวัดสมุทรสงคราม  
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดสมุทรสงคราม  
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้และตรวจสอบคุณภาพของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในจังหวัด

สมุทรสงคราม  
สามารถสรุปขั้นตอนด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงคราม           

ดังแผนภาพที่ 3.1 
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แผนภาพท่ี 3.1 ขั้นตอนการด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงคราม 

ขั้นตอนท่ี 1  

การส ารวจแหล่งการเรียนรู้ฯ 

วิเคราะห์องค์ประกอบพื้นฐาน 

ความคิดเห็นของบุคลากร 

และผู้เช่ียวชาญ 

สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนท่ี 2 

การพัฒนาฐานข้อมูล 
สร้างองค์ประกอบ 

ออกแบบฐานข้อมูล 

พัฒนาฐานข้อมูล 

ตรวจสอบคุณภาพ 

ผลการ

ตรวจสอบ 
ปรับปรุง 

สร้างเครื่องมือในการตรวจสอบ

คุณภาพฐานข้อมูล 

ขั้นตอนท่ี 3 

การทดลองใช้และตรวจสอบ

คุณภาพฯ 
จัดกลุ่มทดลอง 

เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 

ด าเนินการทดลองใช้กับครูผู้สอน

และนักเรียน 

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

สรุปผลการใช ้
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การด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวิธีด าเนินการวิจัย  แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน  ดังนี้ 
 
ขั้นตอนท่ี 1 การส ารวจแหล่งการเรียนรู้ของจังหวัดสมุทรสงคราม  
 ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยด าเนินการเพื่อส ารวจแหล่งการเรียนรู้ของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยผู้วิจัย
ก าหนดกรอบของแหล่งการเรียนรู้ออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่  ด้านข้อมูลจังหวัด  ด้านสถานที่  ด้านบุคคล
ส าคัญ/ปราชญ์ชาวบ้าน  ด้านประเพณีและศิลปวัฒนธรรม ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และ                   
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1.1 การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานขององค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงคราม  ผู้วิจัยศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
  (1 ) ข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้ เพื่อพิจารณาก าหนด
เป็นองค์ประกอบของการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ 
  (2 )  ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อพิจารณาก าหนดเป็นองค์ประกอบ 
ของการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ 
  ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลข้อ ( 1) และ (2) โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ต ารา งานวิจัย 
วารสาร เพื่อน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปสาระส าคัญของข้อมูลเพื่อน ามาก าหนด               
เป็นองค์ประกอบของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ 
   
 ขั้นตอนท่ี 1.2 ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่ผู้เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับองค์ประกอบฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงคราม 

1.  ผู้วิจัยด าเนินการสอบถามความคิดเห็นครูอาจารย์ในจังหวัดสมุทรสงคราม                     
และผู้เชี่ยวชาญด้านองค์ประกอบแหล่งการเรียนรู้และองค์ประกอบฐานข้อมูล 

2. น าผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถามมาสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับแหล่งการเรียนรู้
ในจังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม และส านักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร   

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
 1. ข้าราชการครูในโรงเรียนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม จ านวน  2,134 คน  

2. ผู้เชี่ยวชาญด้านแหล่งการเรียนรู้และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาฐานข้อมูล 
3. บุคลากรสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

สมุทรสงคราม และส านักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม 
  
กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสอบถามความคิดเห็นและการสัมภาษณ์ 

1. ข้าราชการครูในโรงเรียนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม จ านวน 327 คน       
จากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางส าเร็จของเครซี่และมอร์แกน ( Krejcie  and  
Morgan, 1970)   

2. ผู้เชี่ยวชาญด้านแหล่งการเรียนรู้และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาฐานข้อมูล จ านวน 15 ท่าน 
3. บุคลากรสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

สมุทรสงคราม และส านักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 5 คน 
 
เครื่องมือและวิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบสัมภาษณ์
โดยมีรายละเอียดในการสร้างและตรวจสอบคุณภาพดังนี้ 
 1. แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญ  เกี่ยวกับความต้องการ         
ใช้แหล่งการเรียนรู้และองค์ประกอบฐานข้อมูล แหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดสมุทรสงคราม แบ่งออกเป็น 
2 ตอน ได้แก่  ตอนที่ 1ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  และตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับ
องค์ประกอบฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดสมุทรสงคราม  ซึ่งมีลักษณะให้เลือกตอบ 
(Checklist) โดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
  (1) ผู้วิจัยน าข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1.1 เกี่ยวกับองค์ประกอบของแหล่งการเรียนรู้  
และองค์ประกอบของฐานข้อมูล มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสร้างแบบสอบถาม 

(2) ผู้วิจัยร่างประเด็นค าถามในแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก   โดย 
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ส่วนที่ 1  เป็นค าถามในแหล่งการเรียนรู้โดยแบ่งออกเป็น 6 ประเด็น ได้แก่               
ด้านข้อมูลจังหวัด  ด้านสถานที่  ด้านบุคคลส าคัญ/ปราชญ์ชาวบ้าน  ด้านประเพณี                            
และศิลปวัฒนธรรม ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และด้านทรัพยากรธรรมชาติ  โดย 

 1) ข้อมูลจังหวัด ประกอบด้วย  ประวัติจังหวัด สภาพทั่วไป ที่ต้ัง                     
และอาณาเขต เศรษฐกิจ การคมนาคม ประชากร  แผนที่จังหวัด และผู้บริหาร 

 2)  สถานที่ ประกอบด้วย อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถาน  โบราณวัตถุ 
สถาปัตยกรรม ศาสนสถาน พิพิธภัณฑ์ อนุสาวรีย์/อนุสรณ์สถาน  

 3) บุคคลส าคัญ/ปราชญ์ชาวบ้าน ประกอบด้วย ผู้น าชุมชน ปราชญ์
ชาวบ้าน บุคคลส าคัญทางศาสนา ศิลปิน ภูมิปัญญาชาวบ้าน และผู้รู้ด้านต่างๆ 

 4) ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย ประเพณี/พิธีกรรม  ศาสนา
และความเชื่อ ภาษาและวรรณกรรม ศิลปะการแสดงและดนตรี   

 5) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของดีท้องถิ่น 
เครื่องมือเครื่องใช ้

 6) ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยว สวนพฤกษศาสตร์ 
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ 

ส่วนที่ 2  ผู้วิจัยร่างประเด็นในการส ารวจองค์ประกอบฐานข้อมูล  ซึ่งมี
องค์ประกอบดังนี ้

 1) การออกแบบฐานข้อมูล  ประกอบด้วย รูปแบบโครงสร้าง ส่วนประกอบ 
การเลือกใช้สี ตัวอักษร 

 2) องค์ประกอบของฐานข้อมูล ประกอบด้วย  เนื้อหา ภาพประกอบ             
การสืบค้นข้อมูล การเพิ่ม/การลด/แก้ไข คู่มือ การเชื่อมโยง การพิมพ์รายงาน 
  (3)  น าแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านฐานข้อมูล ด้านการวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
โดยการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับสิ่งที่ต้องการวัด ( Item Objective 
Congruence: IOC)  โดย 
 +1 หมายถึง เห็นด้วยว่าประเด็นในการประเมินสอดคล้องกับพฤติกรรมที่วัด 
   0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าประเด็นในการประเมินสอดคล้องกับพฤติกรรมที่วัด  
 -1 หมายถึง  แน่ใจว่าข้อประเด็นในการประเมินไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมที่วัด 
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 จากน้ันน ามาค านวณค่า IOC โดยใช้สูตร 

IOC   =    
N

R  

 เมื่อ IOC  หมายถึง ค่าความสอดคล้องระหว่างประเด็นการประเมิน  
  R  หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  
  N หมายถึง จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ 
 โดยค่า IOC  ที่ได้ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ .50 ผลการตรวจสอบค่า IOC  พบว่ามีค่าระหว่าง 
.67 – 1.00 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  .93 ซึ่งถือว่าข้อค าถามมีคุณภาพสามารถน าไปใช้ได้ 
  (4)  ผู้วิจัยท าการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาและข้อค าถามที่ยังไม่สมบูรณ์                      
ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและน าไปใช้ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. ผู้วิจัยด าเนินการส่งแบบสอบถามให้กับครูผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญ 
2. ด าเนินการติดตามข้อมูล หลังจากส่งแบบสอบถามไปแล้ว 2 สัปดาห์ พบว่า ได้กลับคืนมา 

ดังนี ้
2.1 แบบสอบถามส าหรับครู ได้แบบสอบถามคืน จ านวน 293 ชุด คิดเป็นร้อยละ 89.60 

 2.2 แบบสอบถามส าหรับผู้เชี่ยวชาญ ได้แบบสอบถามคืน จ านวน 15 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
100.00  
 การวิเคราะห์ข้อมูล  

1. ผู้วิจัยน าผลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของบุคลากรที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญ           
มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่  ความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลค าถามปลายเปิด ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูล          
ในการสัมภาษณ์เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ 
 
 2. แบบสัมภาษณ์  มีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ( Structure 
Interview) มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ  เกี่ยวกับจังหวัดสมุทรสงคราม และแนวทาง              
ในการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

2) น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม มาออกแบบเพื่อสร้างประเด็น
ค าถามในแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการศึกษา และตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้  
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3) น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้าง ขึ้นเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล และด้านการวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) โดยการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับสิ่งที่ต้องการวัด                  
(Item Objective Congruence: IOC) ทั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC มากกว่า
หรือเท่ากับ .50 จากนั้นท าการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และน าไปใช ้
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์บุคลากรสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสงคราม ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม และส านักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม 
จ านวน 5 คน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) เพื่อสรุปประเด็นความคิดเห็น 
 
ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
 ในขั้นตอนนี้เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนแรกมาด าเนินการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล           
แหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีขั้นตอนในการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพฐานข้อมูล
แหล่งการเรียนรู้ ดังนี ้

1.  รวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์แบบสอบถาม การสัมภาษณ์และเอกสารต่างๆ                
ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงคราม 

2.  ผู้วิจัยด าเนินการจัดแยกประเภทของรายการข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากขั้นตอนที่ 1                  
โดยแยกออกเป็น 6 ประเด็น ได้แก่ 

1) ด้านข้อมูลจังหวัด   
2) ด้านสถานที่   
3) ด้านบุคคลส าคัญ/ปราชญ์ชาวบ้าน   
4) ด้านประเพณีและศิลปวัฒนธรรม  
5) ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  
6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  

3. จากนั้นน าข้อมูลมาด าเนินการออกแบบฐานข้อมูลโดยด าเนินการร่างเป็น Storyboard 
4. น า storyboard มาพัฒนาเป็นฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้บนเครือข่าย 
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5. น าฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล                   
และด้านเนื้อหา จ านวน  6 ท่าน พิจารณาความถูกต้อง เหมาะสมของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้  

เครื่องมือและวิธีสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
1. แบบประเมินความเหมาะสมระบบฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในจังหวัด

สมุทรสงคราม  
1.1 ผู้วิจัยสร้างแบบประเมิน โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัย                

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฐานข้อมูล 
1.2 น าข้อมูลที่ได้มาสร้างเป็นแบบประเมินความเหมาะสมระบบฐานข้อมูล ซึ่งเป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  ซึ่งแบ่งออกเป็น ด้านเนื้อหา                        
ด้านการออกแบบ/การสืบค้น  และการจัดการข้อมูล จ านวน 15 ข้อ โดยให้พิจารณาระดับ            
ความเหมาะสมออกเป็น 5 ระดับ โดย 

คะแนน 5 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
คะแนน 4 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
คะแนน 3 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย 
คะแนน 1 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 1.3 น าแบบประเมินความเหมาะสม ที่สร้าง เสนอผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน             
เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ( Content Validity) โดยพิจารณาค่าความสอดคล้องระหว่าง
วัตถุประสงค์กับข้อค าถาม/ประเด็นค าถาม (Item Objective Congruence: IOC)  โดย 
 +1 หมายถึง เห็นด้วยว่าประเด็นในการประเมินสอดคล้องกับพฤติกรรมที่วัด 
   0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าประเด็นในการประเมินสอดคล้องกับพฤติกรรมที่วัด  
 -1 หมายถึง  แน่ใจว่าข้อประเด็นในการประเมินไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมที่วัด  
 จากน้ันน ามาค านวณค่า IOC โดยใช้สูตร 

IOC   =    
N

R  

 
 เมื่อ IOC  หมายถึง ค่าความสอดคล้องระหว่างประเด็นการประเมิน  
  R  หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  
  N หมายถึง จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ 
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 ทั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ .50                  
ผลการตรวจสอบค่า IOC  พบว่า มีค่าระหว่าง .67 – 1.00 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ .82  จากนั้น              
ท าการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1.4 น าแบบประเมินความเหมาะสมไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูลและด้านเนื้อหา 
จ านวน  6 ท่าน พิจารณาความถูกต้อง เหมาะสมของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้  
 1.5 น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย ดังนี ้
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49   หมายถึง   มีความเหมาะสมน้อยที่สุด  
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.50-2.49   หมายถึง   มีความเหมาะสมน้อย  

ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.50-3.49   หมายถึง   มีความเหมาะสมปานกลาง  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49  หมายถึง   มีความเหมาะสมมาก  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00  หมายถึง   มีความเหมาะสมมากท่ีสุด  

โดยผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมของฐานข้อมูลคือ ต้องมีค่าเฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ 3.50 หรืออยู่ในระดับมาก ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า โดยภาพรวมคุณภาพ
ของฐานข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

 

ตารางท่ี 3.1 การประเมินความเหมาะสมระบบฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ข้อ รายการประเมิน ระดับความเห็น 
 S.D. แปลความ 

 ด้านเนื้อหา 4.67 .82 เหมาะสมมากที่สุด 
1 ความเหมาะสมในการจ าแนกหัวข้อ/ประเด็นเนื้อหา 4.67 .52 เหมาะสมมากที่สุด 
2 ข้อมูลที่ปรากฏในฐานข้อมูลมีความครอบคลุม

แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
4.67 .52 เหมาะสมมากที่สุด 

3 เนื้อหา/ข้อมูลมีความถูกต้อง 4.67 .52 เหมาะสมมากที่สุด 
4 เนื้อหามีความน่าสนใจและทันสมัย 4.67 .52 เหมาะสมมากที่สุด 
5 ภาษาที่ใช้มีความถูกต้องและเข้าใจง่าย 4.67 .52 เหมาะสมมากที่สุด 
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จากตารางที่ 3.1  พบว่า ในภาพรวมของการประเมินความเหมาะสมของฐานข้อมูล              

แหล่งการเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  (  =  4.72,             
S.D. = .23) 

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ฐานข้อมูลมีระบบอ านวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล       
ให้กับผู้กรอกข้อมูล  และสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลตามความต้องการได้  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด                     

(  =  5.00, S.D. = .00) รองลงมา คือ ความเหมาะสมในการสืบค้นในแต่ละรายการ                          
และความเหมาะสมของสีพื้นและสีตัวอักษร  (  =  4.83, S.D. = .41) 

ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อท าการปรับปรุง ดังนี ้
1. หัวข้ออุทยานประวัติศาสตร์  ควรเพิ่มอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จ            

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2)   

ข้อ รายการประเมิน ระดับความเห็น 
 S.D. แปลความ 

6 เนื้อหาสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ตาม
สาระวิชา 

4.67 .52 เหมาะสมมากที่สุด 

 ด้านการออกแบบและการสืบค้น 4.67 .82 เหมาะสมมากที่สุด 

7 ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล 4.67 .82 เหมาะสมมากที่สุด 
8 ความเหมาะสมในการสืบค้นในแต่ละรายการ 4.83 .41 เหมาะสมมากที่สุด 
9 ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอโดยภาพรวม  4.67 .82 เหมาะสมมากที่สุด 
10 ความเหมาะสมของขนาดและประเภทตัวอักษรที่ใช้ 4.67 .52 เหมาะสมมากที่สุด 
11 ความเหมาะสมของสีพื้นและสีตัวอักษร 4.83 .41 เหมาะสมมากที่สุด 
12 ความเหมาะสมของภาพที่น าเสนอ 4.50 .55 เหมาะสมมากที่สุด 
 ด้านการจัดการข้อมูล 4.83 .41 เหมาะสมมากที่สุด 

13 มีระบบอ านวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล
ให้กับผู้กรอกข้อมูล 

5.00 .00 เหมาะสมมากที่สุด 

14 สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลตามความต้องการได้ 5.00 .00 เหมาะสมมากที่สุด 
15 สามารถบันทึกข้อมูลได้รวดเร็ว 4.33 .82 เหมาะสมมาก 
 เฉลี่ย 4.72 .23 เหมาะสมมากที่สุด 
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2. หัวข้อแหล่งท่องเที่ยว   ควรเพิ่มตลาดน้ าอัมพวา  
3. ภาพที่ปรากฏที่ banner เช่น ภาพปลาทู ควรเป็นภาพอุทยาน ร.2 หรือสิ่งที่สื่อความหมาย

และเป็นแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดจะท าให้เข้ากับประเด็นการน าเสนอมากขึ้น 
4. เมนูด้านบนสุดและล่างสุด อาจท าให้ผู้ใช้สับสน เนื่องจากปกติเมนูมักอยู่ทางด้านซ้าย  

ทั้งนี้อาจท าให้หัวข้อต่างๆ มี 2 level คือ หัวข้อหลักและหัวข้อย่อยเพิ่ม เมื่อ mouse over 
5. ภาพน าเสนอค่อนข้างนิ่ง น่าจะเพิ่ม plug in ที่เป็นลักษณะของ slide show หรือเป็น           

clip archive  
6. ควรเพิ่มพื้นที่ให้สามารถให้ข้อเสนอแนะได้ เนื่องจากขณะนี้ฐานข้อมูลเน้นให้ผู้ชมดูข้อมูล

อย่างเดียว 
 
ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใช้และตรวจสอบคุณภาพของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในจังหวัด
สมุทรสงคราม 

ในขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบคุณภาพของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในจังหวัด
สมุทรสงคราม โดยน าไปทดลองใช้กับครูและนักเรียน ในจังหวัดสมุทรสงคราม   

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของฐานข้อมูล  ได้แก่  
1. ครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สมุทรสงคราม จ านวน 5 คน 
2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม  

จ านวน  41  คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ ได้แก่  
1. แบบประเมินคุณภาพฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดสมุทรสงคราม            

ในประเด็น ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบ ด้านการสืบค้นข้อมูล และด้านการน าไปใช้ จ านวน  25  ข้อ 
ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
พร้อมข้อค าถามปลายเปิดเพื่อให้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  

ผู้วิจัย ด าเนินการสร้างแบบประเมินคุณภาพฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัด
สมุทรสงคราม ดังนี ้

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาฐานข้อมูล 
2. น าข้อมูลที่ได้มาสร้างเป็นแบบประเมินคุณภาพฐานข้อมูล ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  ซึ่งแบ่งออกเป็น ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบ ด้านการสืบค้น
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ข้อมูล และด้านการน าไปใช้ จ านวน 25 ข้อ โดยให้พิจารณาระดับความเหมาะสมออกเป็น                 
5 ระดับ โดย 

คะแนน 5  หมายถึง  มีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
คะแนน 4  หมายถึง  มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก  
คะแนน 3  หมายถึง  มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง  
คะแนน 2  หมายถึง  มีคุณภาพอยู่ในระดับน้อย  
คะแนน 1  หมายถึง  มีคุณภาพอยู่ในระดับน้อยที่สุด  

 3. น าแบบประเมินคุณภาพฐานข้อมูล ที่สร้าง เสนอผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน           
เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ( Content Validity) โดยพิจารณาค่าความสอดคล้องระหว่าง
วัตถุประสงค์กับข้อค าถาม/ประเด็นค าถาม (Item Objective Congruence: IOC) โดย 
 +1 หมายถึง เห็นด้วยว่าประเด็นในการประเมินสอดคล้องกับพฤติกรรมที่วัด 
   0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าประเด็นในการประเมินสอดคล้องกับพฤติกรรมที่วัด  
 -1 หมายถึง  แน่ใจว่าข้อประเด็นในการประเมินไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมที่วัด 
 จากน้ันน ามาค านวณค่า IOC โดยใช้สูตร 

IOC   =    
N

R  

 เมื่อ IOC  หมายถึง ค่าความสอดคล้องระหว่างประเด็นการประเมิน  
  R  หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  
  N หมายถึง จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ 

ทั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ .50                 
ผลการตรวจสอบค่า IOC  พบว่ามีค่าระหว่าง .67 – 1.00 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ .84  จากนั้น                 
ท าการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

2. แบบประเมินความพึงพอใจฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในจังหวัด
สมุทรสงคราม ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยที่สุด พร้อมข้อค าถามปลายเปิดเพื่อให้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  

ผู้วิจัย ด าเนินการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัด
สมุทรสงคราม ดังนี้ 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาฐานข้อมูล 
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2. น าข้อมูลที่ได้มาสร้างเป็นแบบประเมินความพึงพอใจ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  จ านวน 10 ข้อ โดยให้พิจารณาระดับความเหมาะสม
ออกเป็น  5 ระดับ โดย 

คะแนน 5  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
คะแนน 4  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
คะแนน 3  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  
คะแนน 2  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย  
คะแนน 1  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
3. น าแบบประเมินความพึงพอใจ ที่สร้าง เสนอผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน                 

เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ( Content Validity) โดยพิจารณาค่าความสอดคล้องระหว่าง
วัตถุประสงค์กับข้อค าถาม/ประเด็นค าถาม (Item Objective Congruence: IOC) โดย 
 +1 หมายถึง เห็นด้วยว่าประเด็นในการประเมินสอดคล้องกับพฤติกรรมที่วัด 
   0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าประเด็นในการประเมินสอดคล้องกับพฤติกรรมที่วัด  
 -1 หมายถึง  แน่ใจว่าข้อประเด็นในการประเมินไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมที่วัด 
 จากน้ันน ามาค านวณค่า IOC โดยใช้สูตร 

IOC   =    
N

R  

 เมื่อ IOC  หมายถึง ค่าความสอดคล้องระหว่างประเด็นการประเมิน  
  R  หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  
  N หมายถึง จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ 

ทั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ .50                 
ผลการตรวจสอบค่า IOC  พบว่ามีค่าระหว่าง .67 – 1.00 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ .97   จากนั้น            
ท าการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

4. น าแบบประเมินความพึงพอใจมาจัดท าเป็นแบบประเมินออนไลน์ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้วิจัยให้ครูที่สอนในจังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 5 คน   ทดลองใช้ฐานข้อมูล

แหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดสมุทรสงครามที่พัฒนาขึ้น จากนั้นให้ครูด าเนินการท าแบบประเมิน
คุณภาพ 
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2. ผู้วิจัยให้นักเรียน โรงเรียนศรัทธาสมุทร  จ านวน 41 คนทดลองใช้ฐานข้อมูล        
แหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดสมุทรสงครามที่พัฒนาขึ้น จากนั้นให้นักเรียนด าเนินการท าแบบประเมิน
ความพึงพอใจออนไลน์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน จากนั้นน าค่าเฉลี่ยมาแปลผลดังนี้ 
1. การแปลผลคุณภาพฐานข้อมูล 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง ฐานข้อมูลมีคุณภาพอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง ฐานข้อมูลมีคุณภาพอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง ฐานข้อมูลมีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง ฐานข้อมูลมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง ฐานข้อมูลมีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ในส่วนของข้อมูลปลายเปิดใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 

 
2. การแปลผลความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
ในส่วนของข้อมูลปลายเปิดใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
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บทที่  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยนี้ เป็นการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นการวิจัยและ

พัฒนา (Research and Development) ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เป็น 4 ตอน 
ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการส ารวจองค์ประกอบฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ของจังหวัดสมุทรสงคราม  
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
ตอนที่ 3 ผลการตรวจสอบคุณภาพของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
ตอนที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ 

             จังหวัดสมุทรสงคราม  
โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดังนี้ 

 
ตอนที่ 1 ผลการส ารวจองค์ประกอบฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงคราม 
 1.1 การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานขององค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ               
การพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงคราม 
 ผลการ สังเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับองค์ประกอบของแหล่งการเรียนรู้                  
และฐานข้อมูล จ านวน 22 เรื่อง โดยแบ่งออกเป็น 

1) งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของแหล่งการเรียนรู้ จ านวน  13 เรื่อง 
โดยเป็นงานวิจัย จ านวน 9 เรื่อง และเอกสาร/บทความ จ านวน 4 เรื่อง โดยแบ่งออกเป็น องค์ประกอบ
ด้านข้อมูลจังหวัด  ด้านสถานที่   ด้านบุคคล/ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านประเพณี/วิถีชีวิต ด้านภูมิปัญญา 
ด้านของดีท้องถิ่น ด้านเอกสารส าคัญต่างๆ ด้านธรรมชาติ ด้านแหล่งเรียนรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม            
ด้านกิจกรรมส าคัญ ด้านแหล่งท่องเที่ยว และด้านสื่อ รายละเอียดดังตารางที่ 4.1 

2) งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของฐานข้อมูล จ านวน  9 เรื่อง           
โดยเป็นงานวิจัย จ านวน 6 เรื่อง และเอกสาร/บทความ จ านวน 3 เรื่อง โดยแบ่งออกเป็น องค์ประกอบ
ด้านเนื้อหา ด้านภาพประกอบ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการเพิ่ม/การลด/แก้ไข ด้านคู่มือ                  
ด้านการเชื่อมโยง และด้านการพิมพ์รายงาน  รายละเอียดดังตารางที่ 4.2 
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1. ผลการสังเคราะห ์เอกสาร/งานวิจัยที่เกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู ้
 

ผู้วิจัยด าเนินการสังเคราะหเ์อกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้  มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 13 เรื่อง โดยด าเนินการสังเคราะหร์ายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ
ผู้วิจัย/ผู้แต่ง   องค์ประกอบของแหล่งเรียนรู้ ดังปรากฎในตารางที่ 4.1 

 
ตารางท่ี 4.1  ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของแหล่งการเรียนรู ้

ชื่อผู้วิจัย ตัวแปรตาม องค์ประกอบของแหล่งการเรียนรู้ สรุปผล 
ข้อมูล 

จังหวัด 

สถานที่ บุคคล/
ปราชญ ์

ประเพณี/
วิถีชีวิต 

ภูมิ
ปัญญา 

ของดี
ท้องถิ่น 

เอกสาร
ส าคัญ 

ธรรมชาติ แหล่ง
เรียนรู้ 

ศิลป 
วัฒนธรรม 

กิจกรรม แหล่ง
ท่องเที่ยว 

สื่อ 

1.พรรณทิพา หัว
หนองหาร (2547) 

พัฒนาฐานข้อมูลแหล่ง
การเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม
จังหวัดร้อยเอ็ด 

             ฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ด้าน
วัฒนธรรม ประกอบด้วย ข้อมูล
จังหวัดร้อยเอ็ด สถานท่ีส าคัญ บุคคล
และปราชญ์ชาวบ้าน  วิถีชีวิต ภูมิ
ปัญญา  ของดีท้องถิ่น เอกสารส าคัญ 
ธรรมชาติวิทยา 

2.ชนัญชิดา 
สุวรรณเลิศ 
(2548) 

พัฒนาฐานข้อมูลแหล่ง
การเรียนรู้จังหวัด
มหาสารคาม ส าหรับ
ศูนย์สารนิเทศ   อีสาน 
สิรินธร ส านักวิทย

             ฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัด
มหาสารคาม ประกอบด้วย  ข้อมูล
จังหวัด ประเพณีและวิถีชีวิต ลิงค์ที่
เกี่ยวข้อง แหล่งการเรียนรู้ คู่มือการ
ใช้ ผู้พัฒนา 
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ชื่อผู้วิจัย ตัวแปรตาม องค์ประกอบของแหล่งการเรียนรู้ สรุปผล 
ข้อมูล 

จังหวัด 

สถานที่ บุคคล/
ปราชญ ์

ประเพณี/
วิถีชีวิต 

ภูมิ
ปัญญา 

ของดี
ท้องถิ่น 

เอกสาร
ส าคัญ 

ธรรมชาติ แหล่ง
เรียนรู้ 

ศิลป 
วัฒนธรรม 

กิจกรรม แหล่ง
ท่องเที่ยว 

สื่อ 

บริการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

 

3. พูลศิลป์ บุญลาด 
(2546) 

สร้างฐานข้อมูลแหล่ง
วิทยาการชุมขชนในเขต
พื้นที่การศึกษาที่ 2 
จังหวัดอุดรธานี 
 

             แหล่งวิทยาการชุมชน ประกอบด้วย 
หน่วยงานรัฐบาล สถานท่ีราชการ 
บุคคล  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่ง
ท่องเที่ยวส าคัญ 

4.อภิญญา 
สงเคราะห์สุข 
(2549) 

ศึกษารูปแบบและ
เนื้อหาเว็บไซต์
ฐานข้อมูลท้องถิ่นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

             เนื้อหาเว็บไซต์ฐานข้อมูลท้องถิ่นใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏโดยรวม 
ประกอบด้วย สถานท่ีส าคัญ  บุคคล
ส าคัญและปราชญ์ชาวบ้าน  วิถีชีวิต    
ภูมิปัญญา ของดีของท้องถิ่น เอกสาร
ส าคัญ ธรรมชาติวิทยา 

5. กฤษณา               
ศรีเกียรติ (2545) 

ศึกษาความคิดเห็นของ
ครูและนักเรียนต่อการ
ใช้แหล่งการเรียนรู้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียน

             แหล่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 6 ด้าน 
คือ ด้านครอบครัว ด้านชุมชน ด้าน
ลานกีฬา ด้านสถานท่ีท างาน ด้าน
แหล่งทรัพยากร ธรรมชาติและด้าน
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ชื่อผู้วิจัย ตัวแปรตาม องค์ประกอบของแหล่งการเรียนรู้ สรุปผล 
ข้อมูล 

จังหวัด 

สถานที่ บุคคล/
ปราชญ ์

ประเพณี/
วิถีชีวิต 

ภูมิ
ปัญญา 

ของดี
ท้องถิ่น 

เอกสาร
ส าคัญ 

ธรรมชาติ แหล่ง
เรียนรู้ 

ศิลป 
วัฒนธรรม 

กิจกรรม แหล่ง
ท่องเที่ยว 

สื่อ 

การสอนในโรงเรียน
ประถมศึกษา  
 

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. นราวัลภ ์            

สายเนตร (2550) 
ศึกษาสภาพปัจจุบันใน
การใช้แหล่งการเรียนรู้
ของครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัย เพื่อใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

             แหล่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย               
5 ประเภท คือ บุคคล สถานท่ี 
ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น และเอกสาร ส่ิงพิมพ์
และเทคโนโลยี 

7. โปรยทอง  แซ่แต้ 
(2545) 

ผลการใช้แหล่ง
วิทยาการชุมชนเพื่อการ
เรียนการสอนวิชาสังคม
ศึกษา โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา จังหวัด
ล าพูน 

 

 

             ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาและนักเรียน
เห็นตรงกันว่า มีการใช้แหล่ง
วิทยาการชุมชน  5 ประเภท คือ แหล่ง
วิทยาการชุมชนประเภทบุคคล 
ทรัพยากร ธรรมชาติ สถานท่ีและ
องค์กร สังคมและวัฒนธรรม 
เทคโนโลยีและส่ิงประดิษฐ์ 
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ชื่อผู้วิจัย ตัวแปรตาม องค์ประกอบของแหล่งการเรียนรู้ สรุปผล 
ข้อมูล 

จังหวัด 

สถานที่ บุคคล/
ปราชญ ์

ประเพณี/
วิถีชีวิต 

ภูมิ
ปัญญา 

ของดี
ท้องถิ่น 

เอกสาร
ส าคัญ 

ธรรมชาติ แหล่ง
เรียนรู้ 

ศิลป 
วัฒนธรรม 

กิจกรรม แหล่ง
ท่องเที่ยว 

สื่อ 

8. นฤมล ค าดี 
(2549) 

ศึกษาสภาพ ปัญหาและ
ความต้องการในการใช้
แหล่งการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับชุมชนตาม
บทบาทขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
จังหวัดอุบลราชธานี 

             รูปแบบแหล่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย   
5 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคคล ด้านสถานที่  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้าน
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และด้าน
เอกสาร ส่ิงพิมพ์เทคโนโลยี 
 

 

9. สนาม เอกวิลัย 
(2549) 

ส ารวจแหล่งการเรียนรู้ 
ความต้องการและ
องค์ประกอบแหล่งการ
เรียนรู้ในการเรียนการ
สอนเพื่อออกแบบและ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
แหล่งการเรียนรู้ใน
จังหวัดพิษณุโลกบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 

 

             แหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดพิษณุโลก 
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ประเภท
บุคคล ประเภททรัพยากรธรรมชาติ 
ประเภทส่ือและประเภทวัตถุและ
อาคารสถานท่ี 
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ชื่อผู้วิจัย ตัวแปรตาม องค์ประกอบของแหล่งการเรียนรู้ สรุปผล 
ข้อมูล 

จังหวัด 

สถานที่ บุคคล/
ปราชญ ์

ประเพณี/
วิถีชีวิต 

ภูมิ
ปัญญา 

ของดี
ท้องถิ่น 

เอกสาร
ส าคัญ 

ธรรมชาติ แหล่ง
เรียนรู้ 

ศิลป 
วัฒนธรรม 

กิจกรรม แหล่ง
ท่องเที่ยว 

สื่อ 

10.สารภี วรรณตรง 
(2547) 

-              1. แหล่งการเรียนรู้ด้านสถานท่ี เช่น 
โบราณสถาน  สถาบันการศึกษา  วัด  
2. แหล่งการเรียนรู้ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติ เช่น แม่น้ า ภูเขา ป่าไม้  
3. แหล่งการเรียนรู้ด้านสื่อส่ิงพิมพ์
และส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
4. แหล่งการเรียนรู้ด้านบุคคล เช่น 
ผู้น าชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

11. พนิจดา วีระ
ชาติ (2542) 

-              1. บุคคล  
2. วัฒนธรรม ประเพณี ระเบียบ          
แบบแผน 

3. สถาบัน องค์การ และหน่วยงาน
ต่าง  ๆ

4. โบราณสถาน โบราณวัตถุและ
ส่ิงก่อสร้างต่าง  ๆ

5. สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
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ชื่อผู้วิจัย ตัวแปรตาม องค์ประกอบของแหล่งการเรียนรู้ สรุปผล 
ข้อมูล 

จังหวัด 

สถานที่ บุคคล/
ปราชญ ์

ประเพณี/
วิถีชีวิต 

ภูมิ
ปัญญา 

ของดี
ท้องถิ่น 

เอกสาร
ส าคัญ 

ธรรมชาติ แหล่ง
เรียนรู้ 

ศิลป 
วัฒนธรรม 

กิจกรรม แหล่ง
ท่องเที่ยว 

สื่อ 

12. รัชนีกร ทอง
สุขดี (2543) 

-              จ าแนกแหล่งวิทยาการชุมชน 
ออกเป็น  6 ประเภท คือ 
1. ทรัพยากรบุคคล หมายถึง บุคคลที่
มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ 
ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ที่ตนมีอยู่
ให้ผู้สนใจต้องการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
2. ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง ส่ิง
ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและให้
ประโยชน์ต่อมนุษย์ 
3. ทรัพยากรวัตถุและสถานท่ี 
หมายถึง อาคาร ส่ิงก่อสร้างและวัสดุ
อุปกรณ์ในท้องถิ่นท่ีประชาชน
สามารถศึกษาหาความรู้ให้ได้มาซึ่ง
ค าตอบหรือส่ิงที่ต้องการ 
4. ทรัพยากรส่ือ หมายถึง บุคคลหรือ
ส่ิงที่ติดต่อให้ถึงกันหรือชักน าให้รู้จัก
กัน ท าหน้าที่เป็นส่ือกลางในการ
ถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ ทักษะและ
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ชื่อผู้วิจัย ตัวแปรตาม องค์ประกอบของแหล่งการเรียนรู้ สรุปผล 
ข้อมูล 

จังหวัด 

สถานที่ บุคคล/
ปราชญ ์

ประเพณี/
วิถีชีวิต 

ภูมิ
ปัญญา 

ของดี
ท้องถิ่น 

เอกสาร
ส าคัญ 

ธรรมชาติ แหล่ง
เรียนรู้ 

ศิลป 
วัฒนธรรม 

กิจกรรม แหล่ง
ท่องเที่ยว 

สื่อ 

เจตคต ิ

5. ทรัพยากรประเภทเทคนิค หมายถึง 
ส่ิงที่แสดงถึงความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านต่างๆ 
ซึ่งเป็นส่ิงประดิษฐ์คิดค้น 
6. ทรัพยากรประเภทกิจกรรม 
หมายถึง การปฏิบัติทางด้าน
ประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ การ
ปฏิบัติงานของหน่วยราชการ ความ
เคลื่อนไหวต่างๆ 

13.Ramirez (1954)  

 
-              จ าแนกแหล่งความรู้ในชุมชนออกเป็น             

4ประเภท  

1. แหล่งความรู้ที่เป็นธรรมชาต ิอาท ิ

แสงแดด อากาศ ดิน น้ า เป็นต้น 

2. แหล่งความรู้ที่เป็นบุคคล  ได้แก่  
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถใน
ชุมชน 

3. แหล่งความรู้ทางด้านเทคโนโลยี  
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ชื่อผู้วิจัย ตัวแปรตาม องค์ประกอบของแหล่งการเรียนรู้ สรุปผล 
ข้อมูล 

จังหวัด 

สถานที่ บุคคล/
ปราชญ ์

ประเพณี/
วิถีชีวิต 

ภูมิ
ปัญญา 

ของดี
ท้องถิ่น 

เอกสาร
ส าคัญ 

ธรรมชาติ แหล่ง
เรียนรู้ 

ศิลป 
วัฒนธรรม 

กิจกรรม แหล่ง
ท่องเที่ยว 

สื่อ 

ได้แก่  แหล่งความรู้ที่เกิดจากความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์  
การคิดประดิษฐ์สิ่งต่างๆ  เช่น  

เครื่องยนต ์

4. แหล่งความรู้ที่เป็นสถาบัน ได้แก่ 
สถาบันต่าง  ๆที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น 

โรงเรียน โบสถ์ เป็นต้น 
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2. การสังเคราะหง์านวิจัย/เอกสารที่เกี่ยวกับฐานข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการสังเคราะห์ งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวกับฐานข้อมูล  มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 9 เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้วิจัย/ผู้แต่ง   การออกแบบ     

และองค์ประกอบฐานข้อมูล ดังปรากฏในตารางที่ 4.2 
 
ตารางท่ี 4.2  ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบฐานข้อมูล 
 

ชื่อผู้วิจัย ตัวแปรตาม องค์ประกอบของฐานข้อมูล สรุปผล 
เนื้อหา ภาพ 

ประกอบ 

ค้นหา 
ข้อมูล 

เพ่ิม/ลด/
แก้ไข 

คู่มือ การเชื่อมโยง พิมพ์รายงาน 

1. จิตวิทย์ มุสิกะ
สินธุ์ (2546) 

สร้างและหาประสิทธิภาพ
ฐานข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อมจังหวัด
ลพบุรี 

       ฐานข้อมูลทางด้านส่ิงแวดล้อมของจังหวัดลพบุรี 
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ ด้าน
ส่ิงแวดล้อมที่เป็นวัตถุ และด้านส่ิงแวดล้อมทาง
สังคมและวัฒนธรรม เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาค้นคว้า 
ควรมีรูปภาพประกอบเนื้อหา ค าบรรยาย สามารถใช้
ศึกษาหาความรู้ได้ 

2. กาญจนา              
ค าสมบัติ (2546) 

สร้างโปรแกรมฐานข้อมูลลายผ้า
ไหมพื้นบ้าน 

       โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่รวบรวมข้อมูลควร
ประกอบด้วย การทอ วัสดุที่ใช้ วธีิการผลิต ประโยชน์
ที่ใช้ แหล่งก าเนิด สามารถเพิ่มข้อมูล ลบข้อมูลและ
แก้ไขข้อมูลในโปรแกรมได้และอ านวยความสะดวก
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ชื่อผู้วิจัย ตัวแปรตาม องค์ประกอบของฐานข้อมูล สรุปผล 
เนื้อหา ภาพ 

ประกอบ 

ค้นหา 
ข้อมูล 

เพ่ิม/ลด/
แก้ไข 

คู่มือ การเชื่อมโยง พิมพ์รายงาน 

ในการค้นหาข้อมูล เผยแพร่ข้อมูลพร้อมกับข้อมูลอยู่
ในรูปแบบท่ีคงทนถาวร 

3. พรรณทิพา หัว
หนองหาร (2547) 

พัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้
ด้านวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 

       ฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมที่
พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย การสืบค้นข้อมูลและการ
จัดการข้อมูล ด้านกราฟิก/มัลติมีเดีย 

4. ชนัญชิดา 
สุวรรณเลิศ 
(2548) 

พัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้
จังหวัดมหาสารคาม ส าหรับศูนย์
สารนิเทศอีสานสิรินธร ส านัก      
วิทยบริการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

       ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย ภาพประกอบ/
ภาพกราฟิก คู่มือการใช้ การสืบค้นข้อมูล การ
เชื่อมโยง การเพิ่ม ลดและแก้ไขข้อมูล 

5.นิปก ถนอมบุญ
(2547) 

พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับ
เก็บบันทึกรวบรวม เพิ่มเติมแก้ไข 
ปรับปรุง สืบค้นและการน าเสนอ
ข้อมูลของป่าชุมชนเข้าไว้
ด้วยกันในระบบฐาน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

       โครงสร้างข้อมูลของระบบสารสนเทศประกอบด้วยข้อ 
มูลท่ีมีการท างานเชื่อมโยงกัน  ภาษาที่ใช้และรูปแบบ 
การน าเสนอ การสืบค้นข้อมูลของระบบท่ีเข้าใจง่าย  

และผู้ใช้งานมีความสามารถในการเพิ่มเติมปรับปรุง
แก้ไขข้อมูลของระบบได้เองท าให้ข้อมูลมีความ
ทันสมัยตรง  กับความต้องการของชาวบ้านอยู่เสมอ 
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ชื่อผู้วิจัย ตัวแปรตาม องค์ประกอบของฐานข้อมูล สรุปผล 
เนื้อหา ภาพ 

ประกอบ 

ค้นหา 
ข้อมูล 

เพ่ิม/ลด/
แก้ไข 

คู่มือ การเชื่อมโยง พิมพ์รายงาน 

6. มยุรี นาสา 
(2551) 

พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ทรัพยากรท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติในพ้ืนท่ีอนุรักษ์ของ
จังหวัดเชียงใหม่ 

       ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย  
1.ข้อมูลท่ัวไป   
2. การค้นหาข้อมูล  
3. การเพิ่ม การลดและแก้ไขข้อมูล  
4. การพิมพ์รายงาน  
5. คู่มือการใช้งาน 

7. สุนี รักษา
เกียรติศักดิ์ 
(2548) 

-        รูปแบบเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ ประกอบด้วย   
1.เนื้อหา   
2.การสืบค้นข้อมูล 
3. การเพิ่ม/ลด/แก้ไขข้อมูล 

8. Sebastian (2005) -        ฐานข้อมูล ประกอบด้วย  
1.เนื้อหา  
2.ภาพประกอบเนื้อหา  
3.การค้นหาจากค าส าคัญ  
4.การเพิ่ม ลดและแก้ไขข้อมูล  

9. Tom (2006) -        1. ควรมีรูปภาพท่ีใช้ประกอบเนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียน           
เกิดการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น 
2. เนื้อหาควรเป็นเนื้อหาที่กระชับ อ่านง่าย  
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ชื่อผู้วิจัย ตัวแปรตาม องค์ประกอบของฐานข้อมูล สรุปผล 
เนื้อหา ภาพ 

ประกอบ 

ค้นหา 
ข้อมูล 

เพ่ิม/ลด/
แก้ไข 

คู่มือ การเชื่อมโยง พิมพ์รายงาน 

3. มีการค้นหาข้อมูล โดยการค้นหาจากค าส าคัญ        
เป็นต้น 

4. สามารถเพิ่ม ลดและแก้ไขข้อมูลเพื่อเป็นการ
อัพเดทข้อมูลให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
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1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการครูในโรงเรียนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสงคราม  และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับองค์ประกอบฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัด
สมุทรสงคราม  สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.3 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตัวแปร ลักษณะตัวแปร ครู ผู้เชี่ยวชาญ 
N % N % 

เพศ ชาย 68 23.21 7 46.67 
 หญิง 225 76.79 8 53.33 
 รวม 293 100.00 15 100.00 

อาย ุ 21-30 ปี 96 32.76 0 0.00 
 31-40 ปี 38 12.97 4 26.67 
 41-50 ปี 99 33.79 6 40.00 
 51-60 ปี 60 20.48 5 33.33 
 รวม 293 100.00 15 100.00 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 269 91.81 4 26.67 
สูงสุด ปริญญาโท 24 8.19 11 73.33 
 ปริญญาเอก 0 0.00 0 0.00 
 สูงกว่าปริญญาเอก 0 0.00 0 0.00 
 รวม 293 100.00 15 100.00 

สาขาวิชา ชีววิทยา 14 4.78 0 0.00 
 ภูมิศาสตร์ 7 2.39 0 0.00 
 เทคโนโลยีการศึกษา 7 2.39 0 0.00 
 คณิตศาสตร์ 47 16.04 0 0.00 
 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 15 5.12 0 0.00 
 สังคมศึกษา 51 17.41 2 13.33 
 คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ 22 7.51 2 13.33 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

ตัวแปร ลักษณะตัวแปร คร ู ผู้เชี่ยวชาญ 
N % N % 

สาขาวิชา (ต่อ) ภาษาไทย 25 8.53 0 0.00 
 เคมี 12 4.10 0 0.00 
 การศึกษา 6 2.05
  3 20.00 
 คหกรรมศาสตร์ 13 4.44 0 0.00 
 อุตสาหกรรมศิลป์ 6 2.05 0 0.00 
 พลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา 14 4.78 2 13.33 
 จิตวิทยา 7 2.39 0 0.00 
 บรรณารักษ์ศาสตร์ 6 2.05 0 0.00 
 การมัธยมศึกษา 6 2.05 0 0.00 
 ภาษาอังกฤษ 7 2.39 1 6.67 
 วัดผลการศึกษา 12 4.10 0 0.00 
 วิศวกรรม 6 2.05 0 0.00 
 สถิติ 2 0.68
  0 0.00 
 ดนตรีไทย 2 0.68 0 0.00 
 บริหารการศึกษา 2 0.68 3 20.00 
 ศิลปกรรม 2 0.68 0 0.00 
 ฟิสิกส์ 1 0.34
  0 0.00 
 หลักสูตรและการสอน 2 0.68 2 13.33 
 ไม่ระบุ 1 0.34 0 0.00 
 รวม 293 100.00 15 100.00 

อ าเภอ เมืองสมุทรสงคราม    154 52.56 - - 
 อัมพวา 51 17.41 - - 
 บางคนท ี 88 30.03 - - 
 รวม 293 100.00
  - - 
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ตารางท่ี 4.3 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

ตัวแปร ลักษณะตัวแปร คร ู ผู้เชี่ยวชาญ 
N % N % 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ภาษาไทย                       33 11.26 - - 
ภาษาต่างประเทศ 14 4.78 - - 

 คณิตศาสตร์ 74 25.26 - - 
 สุขศึกษาและพลศึกษา   14 4.78 - - 
 วิทยาศาสตร์   48 16.38 - - 
 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   51 17.41 - - 
 ศิลปะ                             10 3.41 - - 
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 42 14.33 - - 
 ไม่ระบุ 7 2.39 - - 
 รวม 293 100.00 - - 
ต าแหน่งงาน ศึกษานิเทศก์ - - 5 33.33 
 ครู - - 5 33.33 
 นักวิชาการวัฒนธรรม - - 5 33.33 
 รวม - - 15 100.00 

สถานที่ท างาน ส านักงานเขตพื้นที่ - - 5 33.33 
 กศน.สมุทรสงคราม - - 5 33.33 
 ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด - - 5 33.33 
 รวม - - 15 100.00 

ประสบการณ์
การท างาน 

1-5 ปี 100 34.13 0 0.00 
6-10 ปี 34 11.60 0 0.00 

 11-15 ปี 13 4.44 4 26.67 
 16 -20 ปี 23 7.85 0 0.00 
 21 – 25 ปี 92 31.40 11 73.33 
 25 ปีขึ้นไป 31 10.58 0 0.00 
 รวม 293 100.00 15 100.00 
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จากตารางที่ 4. 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของครู รวมทั้งสิ้น 293 คน เป็นผู้หญิง
มากกว่าผู้ชาย (ร้อยละ  76.79 และ 23.2 ตามล าดับ) ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 41-50 ปี (ร้อยละ 33.79) 
ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 91.81)  จากสาขาวิชาสังคมศึกษา (ร้อยละ 
17.41) มากที่สุด รองลงมา คือ  คณิตศาสตร์  (ร้อยละ 16.04) และภาษาไทย (ร้อยละ  8.53) 
ตามล าดับ โรงเรียนอยู่ในอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม (ร้อยละ 52.56) มากที่สุด รองลงมา คือ            
อ าเภอบางคนที (ร้อยละ 30.03) และอ าเภออัมพวา (ร้อยละ 17.41) ตามล าดับ  ส่วนใหญ่อยู่กลุ่ม
สาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ (ร้อยละ25.26) มากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม (ร้อยละ 17.41) และกลุ่มสาระ การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 16.38) 
ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างาน 1-5 ปี (ร้อยละ 34.13) มากที่สุด รองลงมา คือ  
21-25 ปี (ร้อยละ 31.40) และ  6-10 ปี (ร้อยละ 11.60)  ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งสิ้น 15 คน เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชา ย
(ร้อยละ  53.33 และ 46.67) ตามล าดับ ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 41-50 ปี (ร้อยละ 40.00) ส่วนใหญ่
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ร้อยละ 73.33)  จากสาขาการศึกษาและบริหารการศึกษา             
(ร้อยละ 20.00) มากที่สุด โดยเป็นศึกษานิเทศก์  ครูและนักวิชาการวัฒนธรรม (ร้อยละ 33.33)          
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม กศน.สมุทรสงครามและส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สมุทรสงคราม (ร้อยละ 33.33)  ส่วนใหญ่ประสบการณ์ในการท างาน  21-25 ปี (ร้อยละ 73.33)           
มากที่สุด รองลงมา คือ 11-15 ปี (ร้อยละ 26.67) ตามล าดับ 
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1.3 ผลการวิเคราะห์การน าแหล่งการเรียนรู้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน
การสอน 
 
ตารางท่ี 4.4  การน าแหล่งการเรียนรู้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

 
จากตารางที่ 4. 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการน าแหล่งการเรียนรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน 

พบว่า ครูทั้งหมดใช้แหล่งการเรียนรู้ในกิจกรรมการเรียนการสอน (ร้อยละ 100.00) โดยวัตถุประสงค์  
ที่ใช้แหล่งการเรียนรู้เพื่อใช้ในการเรียนการสอน (ร้อยละ 39.8 0) มากที่สุด รองลงมา คือ ศึกษา             
หาความรู้เพิ่มเติม (ร้อยละ 39.40) และส ารวจข้อมูล (ร้อยละ 20.80) ตามล าดับ 
 
 
 
 

ลักษณะตัวแปร ครู ผู้เชี่ยวชาญ 
N % N % 

การน าแหล่งการเรียนรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน    
ใช้ 293 100.00 - - 
ไม่ใช้ 0 0.00 - - 
รวม 293 100.00 - - 
วัตถุประสงค์ที่ใช้แหล่งการเรียนรู้     
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 254 39.40 - - 
ใช้ในการเรียนการสอน 256 39.80 - - 
ส ารวจข้อมูล 134 20.80 - - 
รวม 644 100.00 - - 
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1.4  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบฐานข้อมูล 
 
ตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะห์ส่วนประกอบฐานข้อมูล 
 

 
จากตารางที่ 4. 5 ผลการวิเคราะห์ส่วนประกอบของฐานข้อมูล พบว่า ครูส่วนใหญ่                      

มีความเห็นว่า ฐานข้อมูลควรประกอบด้วยเนื้อหา (ร้อยละ 20.7 0) มากที่สุด รองลงมา คือ 
ภาพประกอบ (ร้อยละ 18.00) และ การสืบค้นข้อมูล (ร้อยละ 17.30) ตามล าดับ 

ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ฐานข้อมูลควรประกอบด้วย เนื้อหาและภาพประกอบ 
(ร้อยละ 17.20) เท่ากัน รองลงมา คือ การสืบค้นข้อมูลและคู่มือการใช้ฐานข้อมูล (ร้อยละ 14.9 0) 
เท่ากัน 

ส่วนประกอบของฐานข้อมูล ครู ผู้เชี่ยวชาญ 
N % N % 

เนื้อหา 273 20.70 15 17.20 
ภาพประกอบ 238 18.00 15 17.20 
การสืบค้นข้อมูล 229 17.30 13 14.90 
การเพิ่ม/การลด/แก้ไข ข้อมูล 84 6.40 9 10.40 
คู่มือการใช้ฐานข้อมูล 150 11.40 13 14.90 
การเชื่อมโยงไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 201 15.20 11 12.70 
การพิมพ์รายงาน 145 11.00 11 12.70 
รวม 1320 100.00 87 100.00 
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ตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะห์หน้าแรกของฐานข้อมูล 
 

 
จากตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์หน้าแรกของฐานข้อมูล พบว่า ครูส่วนใหญ่มีความเห็นว่า 

หน้าแรกของฐานข้อมูลควรมีส่วนประกอบ เช่น ชื่อ หน่วยงาน เมนู และเนื้อหา (ร้อยละ 30.5 0)             
มากที่สุด รองลงมา คือ เมนูหลักควรใช้งานสะดวก ชัดเจน เข้าใจง่ายและแสดงในทุกๆ หน้า                
ของฐานข้อมูล (ร้อยละ 27.80) และตราสัญลักษณ์และชื่อฐานข้อมูล วางในต าแหน่งที่สังเกตง่าย 
อ่านได้ชัดเจนและแสดงในทุกๆ หน้าของฐานข้อมูล (ร้อยละ 17.60) ตามล าดับ 

ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นว่า หน้าแรกของฐานข้อมูลควรมีส่วนประกอบ เช่น               
ชื่อ หน่วยงาน เมนู และเนื้อหา และเมนูหลักควรใช้งานสะดวก ชัดเจน เข้าใจง่ายและแสดงใน              
ทุกๆ หน้าของฐานข้อมูล (ร้อยละ 25.50) มากที่สุด รองลงมา คือ ตราสัญลักษณ์และชื่อฐานข้อมูล 
วางในต าแหน่งที่สังเกตง่าย อ่านได้ชัดเจนและแสดงในทุกๆ หน้าของฐานข้อมูล (ร้อยละ 20.00)  

หน้าแรกของฐานข้อมูล ครู ผู้เชี่ยวชาญ 
N % N % 

ขนาดของหน้าแรกพอดีกับจอภาพ 108 15.30 6 10.90 
มีส่วนประกอบ เช่น ชื่อ หน่วยงาน เมนู และเนื้อหา 215 30.50 14 25.50 
ตราสัญลักษณ์และชื่อฐานข้อมูล วางในต าแหน่งที่
สังเกตง่าย อ่านได้ชัดเจนและแสดงในทุกๆ หน้าของ
ฐานข้อมูล 

124 17.60 11 20.00 

เมนูหลักควรใช้งานสะดวก ชัดเจน เข้าใจง่ายและ
แสดงในทุกๆ หน้าของฐานข้อมูล 

196 27.80 14 25.50 

รูปแบบหน้าแรกควรคล้ายคลึงกับตลอดทั้งฐานข้อมูล 63 8.80 10 18.10 
รวม 706 100.00 55 100.00 
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ตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะห์ลักษณะและขนาดของตัวอักษร 
 

 
จากตารางที่ 4. 7 ผลการวิเคราะห์ลักษณะและขนาดของตัวอักษร พบว่า ครูส่วนใหญ่                  

มีความเห็นว่า ลักษณะของตัวอักษรควรใช้ชนิดและขนาดที่มีความชัดเจนและอ่านง่าย (ร้อยละ 
35.20) มากที่สุด รองลงมา คือ  สีของตัวอักษรเด่นชัด สบายตา (ร้อยละ 30. 30) และไม่มีสีสันและ
ลวดลายมากเกินไป (ร้อยละ 12.00) ตามล าดับ 

ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ลักษณะของตัวอักษรควรเลือกชนิดและขนาด                        
มีความชัดเจนและอ่านง่าย  และสีของตัวอักษรเด่นชัด สบายตา (ร้อยละ 21.40) มากที่สุด รองลงมา 
คือ ไม่มีสีสันและลวดลายมากเกินไป และไม่ควรใช้ตัวอักษรเกินกว่า 2 รูปแบบใน 1 หน้าจอ (ร้อยละ 
17.10) เท่ากัน 

ลักษณะและขนาดของตัวอักษร ครู ผู้เชี่ยวชาญ 
N % N % 

ลักษณะของตัวอักษร     
ชนิดและขนาดมีความชัดเจนและอ่านง่าย  252 35.20 15 21.40 
ขนาดของตัวอักษรมีความคงเส้นคงวาตลอดทั้ง
ฐานข้อมูล 

65 9.10 8 11.60 

ไม่มีสีสันและลวดลายมากเกินไป 86 12.00 12 17.10 
ไม่ควรใช้ตัวอักษรเกินกว่า 2 รูปแบบใน 1 หน้าจอ 61 8.50 12 17.10 
สีของตัวอักษรเด่นชัด สบายตา 216 30.30 15 21.40 
การจัดข้อความควรจัดชิดไปทางด้านใดด้านหนึ่ง
ของหน้าจอ 

35 4.90 8 11.40 

รวม 715 100.00 70 100.00 
ขนาดของตัวอักษร     
AngsanaUPC ขนาด 10-20 พอยท์  197 67.24 11 73.34 
CordiaUPC ขนาด 10-20 พอยท ์ 55 18.77 2 13.33 
BrowalliaUPC ขนาด 10-20 พอยท ์ 26 8.87 2 13.33 
JasmineUPC ขนาด 10-20 พอยท ์ 15 5.12 0 0.00 
`รวม 293 100.00 15 100.00 
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ตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห์สีพื้นหลังและตัวอักษร 
 

 
จากตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์สีพื้นหลังและตัวอักษร พบว่า ครูส่วนใหญ่มีความเห็นว่ า

ควรเลือกสีพื้นหลังเป็นโทนสี (ร้อยละ 59.72) โดยสีพื้นหลังควรเป็นสีอ่อนและตัวอักษรข้อความสีเข้ม 
(ร้อยละ 83.27) และเป็นสีโทนเย็น เช่น ฟ้า น้ าเงิน ม่วง (ร้อยละ 88.40) มากที่สุด 

ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ควรเลือกสีพื้นหลังเป็นโทนสี (ร้อยละ 80.00) โดยสีพื้น
หลังเป็นสีอ่อนและตัวอักษรข้อความสีเข้ม (ร้อยละ 73.3 4) และเป็นสีโทนเย็น เช่น ฟ้า น้ าเงิน ม่วง 
(ร้อยละ 86.67) มากที่สุด 

สีพื้นหลังและตัวอักษร ครู ผู้เชี่ยวชาญ 
N % N % 

สีพื้นหลัง     
เป็นสีขาว 47 16.04 1 6.67 
เป็นลวดลาย 20 6.83 0 0.00 
เป็นภาพ 51 17.41 2 13.33 
เป็นโทนสี 175 59.72 12 80.00 
รวม 293 100.00 15 100.00 
สีพื้นหลังและสีตัวอักษร     
พื้นหลังสีเข้มและตัวอักษรข้อความสีอ่อน  36 12.29 2 13.33 
พื้นหลังสีอ่อนและตัวอักษรข้อความสีเข้ม 244 83.27 11 73.34 
พื้นหลังที่เป็นลวดลาย หรือภาพลายน้ า 13 4.44 2 13.33 
รวม 293 100.00 15 100.00 
โทนสี     
โทนสีร้อน เช่น แดง ส้ม เหลือง 20 6.83 0 0.00 
โทนสีเย็น  เช่น  ฟ้า น้ าเงิน ม่วง 259 88.40 13 86.67 
โทนสีตรงข้าม เช่น เขียวกับส้ม 14 4.77 2 13.33 
รวม 293 100.00 15 100.00 
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ตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห์หัวเรื่อง 
 

หัวเรื่อง ครู ผู้เชี่ยวชาญ 
N % N % 

ตัวอักษรหัวเรื่องแตกต่างจากตัวอักษรเนื้อหา     
ต้องการ 186 63.48 4 26.67 
ไม่ต้องการ 7 2.39 0 0.00 
ขึ้นอยู่กับเนื้อหา 99 33.79 11 73.33 
ไม่ระบุ 1 0.34 0 0.00 
รวม 293 100.00 15 100.00 
ขนาดตัวอักษรของหัวเรื่อง     
ขนาด 16 พอยท ์ 3 1.02 2 13.33 
ขนาด 18 พอยท ์ 50 17.07 2 13.33 
ขนาด 20 พอยท์  153 52.22 6 40.01 
ขนาด 24 พอยท์  86 29.35 5 33.33 
ไม่ระบุ 1 0.34 0 0.00 
รวม 293 100.0 15 100.00 
ลักษณะตัวอักษรของหัวเรื่อง     
ตัวปกติ 19 6.48 2 13.33 
ตัวหนา 213 72.70 13 86.67 
ตัวเอียง 13 4.44 0 0.00 
ตัวขีดเส้นใต้ 47 16.04 0 0.00 
ไม่ระบุ 1 0.34 0 0.00 
รวม 293 100.00 15 100.00 
รูปแบบของหัวเรื่องเป็นภาษาไทย     
มีหัว 148 50.51 13 86.67 
ไม่มีหัว 12 4.10 0 0.00 
ลายมือ 40 13.65 2 13.33 
ตามความเหมาะสมของเนื้อหา 92 31.40 0 0.00 
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ตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห์หัวเรื่อง (ต่อ) 
 

 
จากตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์หัวเรื่อง พบว่า ครูส่วนใหญ่ต้องการให้ตัวอักษรหัวเรื่อง

แตกต่างจากตัวอักษรเนื้อหา (ร้อยละ 63.48) โดยเลือกใช้ขนาดตัวอักษรของหัวเรื่องขนาด 20 พอยท์ 
(ร้อยละ 52.22) ลักษณะตัวอักษรของหัวเรื่อง เป็นตัวหนา (ร้อยละ 72.70)  รูปแบบของหัวเรื่องเป็น
ภาษาไทย เป็นแบบมีหัว (ร้อยละ 50.51) และรูปแบบของหัวเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ เป็นแบบมีเชิง 
(ร้อยละ 55.29) มากที่สุด 

ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ตัวอักษรหัวเรื่องแตกต่างจากตัวอักษรเนื้อหาขึ้นอยู่กับ
เนื้อหา  (ร้อยละ 73.33) โดยเลือกใช้ขนาดตัวอักษรของหัวเรื่องขนาด 20 พอยท์  (ร้อยละ 40.01) 
ลักษณะตัวอักษรของหัวเรื่อง เป็นตัวหนา (ร้อยละ 86.67)  รูปแบบของหัวเรื่องเป็นภาษาไทย               
เป็นแบบมีหัว (ร้อยละ 86.67) และรูปแบบของหัวเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ  เป็นแบบมีเชิง (ร้อยละ 
73.33) มากที่สุด 

 
 
 

หัวเรื่อง ครู ผู้เชี่ยวชาญ 
N % N % 

ไม่ระบุ 1 0.34 0 0.00 
รวม 293 100.00 15 100.00 
รูปแบบของหัวเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ     
มีเชิง 162 55.29 11 73.33 
ไม่มีเชิง 41 13.99 3 20.00 
ลายมือ 13 4.44 0 0.00 
ตามความเหมาะสมของเนื้อหา 70 23.89 1 6.67 
ไม่ระบุ 7 2.39 0 0.00 
รวม 293 100.0 15 100.00 
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ตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะห์เนื้อหา 
 

เนื้อหา ครู ผู้เชี่ยวชาญ 
N % N % 

ขนาดตัวอักษรของเนื้อหา     
ขนาด 16 พอยท ์ 189 64.51 7 46.67 
ขนาด 18 พอยท ์ 2 0.68 6 40.00 
ขนาด 20 พอยท์  85 29.01 0 0.00 
ขนาด 24 พอยท์  16 5.46 2 13.33 
ไม่ระบุ 1 0.34 0 0.00 
รวม 293 100.00 15 100.00 
ลักษณะตัวอักษรของเนื้อหา     
ตัวปกติ 193 65.87 13 86.67 
ตัวหนา 28 9.56 2 13.33 
ตัวเอียง 0 0.00 0 0.00 
ตัวขีดเส้นใต้ 0 0.00 0 0.00 
ตามความเหมาะสมของเนื้อหา 71 24.23 0 0.00 
ไม่ระบุ 1 0.34 0 0.00 
รวม 293 100.00 15 100.000 
รูปแบบของเนื้อหาเป็นภาษาไทย     
มีหัว 157 53.58 11 73.34 
ไม่มีหัว 6 2.05 0 0.00 
ลายมือ 9 3.07 2 13.33 
ตามความเหมาะสมของเนื้อหา 120 40.96 2 13.33 
ไม่ระบุ 1 0.34 0 0.00 
รวม 293 100.00 15 100.00 
รูปแบบของเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ     
มีเชิง 81 27.65 9 60.00 
ไม่มีเชิง 121 41.30 2 13.33 
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ตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะห์เนื้อหา (ต่อ) 
 

 
จากตารางที่ 4. 10 ผลการวิเคราะห์เนื้อหา พบว่า ครูส่วนใหญ่มีความเห็นว่าควรเลือกใช้

ขนาดตัวอักษรของเนื้อหาขนาด 16 พอยท ์(ร้อยละ 64.51) ลักษณะตัวอักษรของเนื้อหา เป็นตัวปกติ 
(ร้อยละ 65.87)  รูปแบบของหัวเรื่องเป็นภาษาไทย  เป็นแบบมีหัว (ร้อยละ 53.58) และรูปแบบ                    
ของหัวเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ เป็นแบบไม่มีเชิง (ร้อยละ 41.30) มากที่สุด 

ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ควรเลือกใช้ขนาดตัวอักษรของเนื้อหาขนาด 16 พอยท์  
(ร้อยละ 46.67) ลักษณะตัวอักษรของเนื้อหา เป็นตัวปกติ (ร้อยละ 86.67)  รูปแบบของหัวเรื่อง             
เป็นภาษาไทย เป็นแบบมีหัว (ร้อยละ 73.34) และรูปแบบของหัวเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ  เป็นแบบ           
มีเชิง (ร้อยละ 60.00) มากที่สุด 

 

เนื้อหา ครู ผู้เชี่ยวชาญ 
N % N % 

ลายมือ 6 2.05 0 0.00 
ตามความเหมาะสมของเนื้อหา 78 26.61 4 26.67 
ไม่ระบุ 7 2.39 0 0.00 
รวม 293 100.00 15 100.00 
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ตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะห์ภาพประกอบ 
 

 
จากตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์ภาพประกอบ พบว่า ครูส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ควรมี

ภาพประกอบฐานข้อมูล (ร้อยละ 63.48) และลักษณะภาพประกอบขึ้นอยู่กับความเหมาะสม                
ของเนื้อหา (ร้อยละ 67.92) มากที่สุด 

ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ภาพประกอบขึ้นอยู่กับเนื้อหา (ร้อยละ 53.33) และ
ลักษณะภาพประกอบขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเนื้อหา (ร้อยละ 73.34) มากที่สุด 

 
 
 
 

ภาพประกอบ ครู ผู้เชี่ยวชาญ 
N % N % 

ความต้องการภาพประกอบ     
ต้องการ 186 63.48 7 46.67 
ไม่ต้องการ 6 2.05 0 0.00 
ขึ้นอยู่กับเนื้อหา 94 32.08 8 53.33 
ไม่ระบุ 7 2.39 0 0.00 
รวม 293 100.00 15 100.00 
ลักษณะภาพประกอบ     
ภาพถ่าย 44 15.01 2 13.33 
ภาพกราฟิก 21 7.17 0 0.00 
ภาพวีดิทัศน์ 2 0.68 0 0.00 
ภาพเคลื่อนไหว (Animation) 20 6.83 2 13.33 
ตามความเหมาะสมของเนื้อหา 199 67.92 11 73.34 
ไม่ระบุ 7 2.39 0 0.00 
รวม 293 100.00 15 100.00 
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 1.4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบแหล่งการเรียนรู้ 
 
ตารางท่ี 4.12  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบข้อมูลจังหวัด 
 

 
 

จากตารางที่ 4.1 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบข้อมูลจังหวัด พบว่า ครูส่วนใหญ่                
มีความเห็นว่า ข้อมูลจังหวัดควรประกอบด้วย ประวัติจังหวัด (ร้อยละ 14.90) มากที่สุด รองลงมาคือ 
ที่ต้ังและอาณาเขต และแผนที่จังหวัด (ร้อยละ 14.00) เท่ากัน 

ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ข้อมูลจังหวัดควรประกอบด้วยประวัติจังหวัด                
สภาพทั่วไปของจังหวัด ที่ต้ังและอาณาเขต สภาพเศรษฐกิจ  การคมนาคม  ประชากร  แผนที่จังหวัด 
และผู้บริหาร (ร้อยละ 12.50) เท่ากัน 
 
 

องค์ประกอบข้อมูลจังหวัด ครู ผู้เชี่ยวชาญ 
N % N % 

ประวัติจังหวัด 272 14.90 15 12.50 
สภาพทั่วไปของจังหวัด 244 13.30 15 12.50 
ที่ต้ังและอาณาเขต 257 14.00 15 12.50 
สภาพเศรษฐกิจ 216 11.80 15 12.50 
การคมนาคม 210 11.50 15 12.50 
ประชากร 195 10.60 15 12.50 
แผนที่จังหวัด 257 14.00 15 12.50 
ผู้บริหาร 180 9.90 15 12.50 
รวม 1831 100.00 120 100.00 
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ตารางท่ี 4.13  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบแหล่งการเรียนรู้ประเภทสถานที่ 
 

 
จากตารางที่ 4.1 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบแหล่งการเรียนรู้ประเภทสถานที่ พบว่า             

ครูส่วนใหญ่มีความเห็นว่า แหล่งการเรียนรู้ประเภทสถานที่ควรประกอบด้วย อุทยานประวัติศาสตร์ 
(ร้อยละ 17.1 0) มากที่สุด รองลงมาคือ โบราณสถาน (ร้อยละ 15.7 0)  และพิพิธภัณฑ์ (ร้อยละ 
14.30) ตามล าดับ 

ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นว่า แหล่งการเรียนรู้ประเภทสถานที่ ควรประกอบด้วย 
อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  สถาปัตยกรรม  ศาสนสถาน  พิพิธภัณฑ์                 
และอนุสาวรีย์/อนุสรณ์สถาน (ร้อยละ 14.30) เท่ากัน 

 

แหล่งการเรียนรู้ประเภทสถานที่ ครู ผู้เชี่ยวชาญ 
N % N % 

อุทยานประวัติศาสตร์ 272 17.10 15 14.30 
โบราณสถาน 250 15.70 15 14.30 
โบราณวัตถ ุ  215 13.50 15 14.30 
สถาปัตยกรรม 204 12.80 15 14.30 
ศาสนสถาน 209 13.10 15 14.30 
พิพิธภัณฑ์ 227 14.30 15 14.30 
อนุสาวรีย์/อนุสรณ์สถาน 215 13.50 15 14.30 
รวม 1592 100.00 105 100.00 
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ตารางท่ี 4.14  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบแหล่งการเรียนรู้ประเภทบุคคล 
 

 
จากตารางที่ 4.1 4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบแหล่งการเรียนรู้ประเภทบุคคล พบว่า               

ครูส่วนใหญ่มีความเห็นว่า แหล่งการเรียนรู้ประเภทบุคคล ควรประกอบด้วย ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
(ร้อยละ 20.10) มากที่สุด รองลงมาคือ ศิลปิน (ร้อยละ 18.40)  และปราชญ์ชาวบ้าน (ร้อยละ 18.30) 
ตามล าดับ 

ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นว่า แหล่งการเรียนรู้ประเภทบุคคล ควรประกอบด้วย ผู้น า
ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน บุคคลส าคัญทางศาสนา  ศิลปิน  ภูมิปัญญาชาวบ้าน และผู้รู้ด้านต่างๆ 
(ร้อยละ 16.70) เท่ากัน 
 

แหล่งการเรียนรู้ประเภทบุคคล ครู ผู้เชี่ยวชาญ 
N % N % 

ผู้น าชุมชน 156 12.80 15 16.70 
ปราชญ์ชาวบ้าน 223 18.30 15 16.70 
บุคคลส าคัญทางศาสนา 164 13.50 15 16.70 
ศิลปิน 224 18.40 15 16.70 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน  244 20.10 15 16.70 
ผู้รู้ด้านต่างๆ 205 16.90 15 16.70 
รวม 1216 100.00 90 100.00 
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ตารางท่ี 4.15  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบแหล่งการเรียนรู้ประเภทประเพณีและวัฒนธรรม 
 

 
จากตารางที่ 4.1 5 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบแหล่งการเรียนรู้ประเภทประเพณีและ

วัฒนธรรม พบว่า ครูส่วนใหญ่มีความเห็นว่า แหล่งการเรียนรู้ประเภทประเพณีและวัฒนธรรม            
ควรประกอบด้วย ประเพณี/พิธีกรรม (ร้อยละ 28.6 0) มากที่สุด รองลงมาคือ ศิลปะการแสดงและ
ดนตรี (ร้อยละ 27.40)  และภาษาและวรรณกรรม (ร้อยละ 23.10) ตามล าดับ 

ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นว่า แหล่งการเรียนรู้ประเภทประเพณีและวัฒนธรรม             
ควรประกอบด้วย ประเพณี/พิธีกรรม  ศาสนาและความเชื่อ ภาษาและวรรณกรรม                               
และศิลปะการแสดงและดนตรี (ร้อยละ 25.00) เท่ากัน 
 
ตารางท่ี 4.16  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบแหล่งการเรียนรู้ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 

จากตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบแหล่งการเรียนรู้ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พบว่า ครูส่วนใหญ่มีความเห็นว่า แหล่งการเรียนรู้ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น ควรประกอบด้วย 

แหล่งการเรียนรู้ประเภทประเพณ ี
และวัฒนธรรม 

ครู ผู้เชี่ยวชาญ 
N % N % 

ประเพณี/พิธีกรรม 273 28.60 15 25.00 
ศาสนาและความเชื่อ 200 20.90 15 25.00 
ภาษาและวรรณกรรม 221 23.10 15 25.00 
ศิลปะการแสดงและดนตรี 262 27.40 15 25.00 
รวม 956 100.00 60 100.00 

แหล่งการเรียนรู้ประเภทภูมิปัญญาท้องถ่ิน ครู ผู้เชี่ยวชาญ 
N % N % 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน 264 36.60 15 33.33 
ของดีท้องถิ่น 261 36.10 15 33.33 
เครื่องมือเครื่องใช ้ 197 27.30 15 33.33 
รวม 722 100.00 45 100.00 
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ผลิตภัณฑ์ชุมชน (ร้อยละ 36.60) มากที่สุด รองลงมาคือ ของดีท้องถิ่น (ร้อยละ 36.10)  และเครื่องมือ
เครื่องใช้ (ร้อยละ 27.30) ตามล าดับ 

ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นว่า แหล่งการเรียนรู้ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น                    
ควรประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ชุมชน  ของดีท้องถิ่นและเครื่องมือเครื่องใช้ (ร้อยละ 33.33) เท่ากัน 
 
ตารางท่ี 4.17  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบแหล่งการเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ 
 

 
จากตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบแหล่งการเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ 

พบว่า ครูส่วนใหญ่มีความเห็นว่า แหล่งการเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ ควรประกอบด้วย  
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ  (ร้อยละ 36.62) มากที่สุด รองลงมาคือ แหล่งท่องเที่ยว  (ร้อยละ 35.77)             
และสวนพฤกษศาสตร์ (ร้อยละ 27.61) ตามล าดับ 

ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นว่า แหล่งการเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ                    
ควรประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยว  สวนพฤกษศาสตร์  และศูนย์ศึกษาธรรมชาติ (ร้อยละ 33.3 3) 
เท่ากัน 

แหล่งการเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ ครู ผู้เชี่ยวชาญ 
N % N % 

แหล่งท่องเที่ยว 254 35.77 15 33.33 
สวนพฤกษศาสตร์ 196 27.61 15 33.33 
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ 260 36.62 15 33.33 
รวม 710 100.00 45 100.00 
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1.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของข้าราชการครูและ

ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับองค์ประกอบฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงคราม ไปให้บุคลากร            
ที่เกี่ยวข้องและสัมภาษณ์ พบว่า ปัญหาการใช้แหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดสมุทรสงคราม    ส่วนใหญ่
จะเป็นปัญหาด้านงบประมาณในการพัฒนาฐานข้อมูลให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา การศึกษานอก
สถานที่ต้องใช้เวลาและอาจเกิดอันตรายได้ อีกทั้งขาดการน าแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ในจังหวัด
โดยเฉพาะวิทยากร/ภูมิปัญญาชาวบ้านในชุมชนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้          
และประสบการณ์แก่นักเรียนในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้น   เยาวชนให้ความส าคัญ            
ด้านแหล่งการเรียนรู้ลดลงเนื่องจากค่านิยม เทคโนโลยีต่างๆ ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน           
มากขึ้น  การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นวัฒนธรรมประเพณีเน้นเชิงพาณิชย์มากเกินไป  ควรมีการ
ส่งเสริมกิจกรรมในท้องถิ่นโดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ผู้น าชุมชน ชาวบ้าน                  
และสถานศึกษา เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น 
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในจังหวัด 

นอกจากน้ี ผู้เกี่ยวข้องมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบของแหล่งการเรียนรู้              
ที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น  ดังนี้ 

1.  แหล่งการเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ ป่าชายเลน แม่น้ า         
ล าคลอง 

2. แหล่งท่องเที่ยว ควรอยู่ในแหล่งการเรียนรู้ประเภทสถานที่ 
3. แหล่งการเรียนรู้ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ อาชีพ 
4. แหล่งการเรียนรู้ประเภทประเพณีและวัฒนธรรม ควรเปลี่ยนเป็น ประเพณีและ

ศิลปวัฒนธรรม และเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ ทัศนศิลป์ เอกสาร/หนังสือ 
 ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปองค์ประกอบฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงคราม  
ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านข้อมูลจังหวัด   ประกอบด้วย  ประวัติจังหวัด สภาพทั่วไป ที่ต้ังและอาณาเขต  
เศรษฐกิจ การคมนาคม  ประชากร  แผนที่จังหวัด  และผู้บริหาร 

2. ด้านสถานที่  ประกอบด้วย โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  อนุสาวรีย์/อนุสรณ์สถาน  อุทยาน
ประวัติศาสตร์  ศาสนสถาน  พิพิธภัณฑ์  แหล่งท่องเที่ยว และสถาปัตยกรรม 

3. ด้านบุคคลส าคัญ/ปราชญ์ชาวบ้าน   ประกอบด้วย ภูมิปัญญาชาวบ้าน ศิลปิน  บุคคล
ส าคัญทางศาสนา  ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน และผู้รู้ด้านต่าง ๆ
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4. ด้านประเพณีและศิลปวัฒนธรรม  ประกอบด้วย  ประเพณี/พิธีกรรม  ศาสนาและ               
ความเชื่อ  ภาษาและวรรณกรรม  ศิลปะการแสดงและดนตรี  ทัศนศิลป์ และเอกสาร/หนังสือ 

5. ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ชุมชน  อาชีพ และเครื่องมือเครื่องใช้ 
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วย ป่าชายเลนและแม่น้ าล าคลอง 
ดังแสดงในแผนภาพที่ 4.1 
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แผนภาพท่ี 4.1 องค์ประกอบแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงคราม 

ประวัติจังหวัด 

สภาพทั่วไป 

ที่ตั้งและอาณาเขต 

เศรษฐกิจ 

การคมนาคม 

ประชากร 

แผนที่จังหวัด ผู้บริหาร 

ข้อมูลจังหวัด 

ผู้น าชุมชน 

ปราชญ์ชาวบ้าน 

บุคคลส าคัญทางศาสนา 
ศิลปิน 

ภูมิปัญญาชาวบ้าน 

ผู้รู้ด้านต่างๆ 

บุคคล 

ป่าชายเลน 

แม่น้ าล าคลอง 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

องค์ประกอบ 

แหล่งการ

เรียนรู้ 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

อาชีพ 
เครื่องมือเครื่องใช้ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แหล่งท่องเที่ยว 

สถาปัตยกรรม 

พิพิธภัณฑ์ 
ศาสนสถาน 

อุทยาน 

ประวัติศาสตร์ 

อนุสาวรีย์/ 

อนุสรณ์สถาน 

โบราณวัตถุ 
โบราณสถาน 

สถานที ่

ทัศนศิลป์ 

ประเพณี/พิธีกรรม 

ศาสนาและความเช่ือ 

ภาษาและวรรณกรรม 

ศิลปะการแสดง 

และดนตรี 
เอกสาร/หนังสือ 

ประเพณีและ

ศิลปวัฒนธรรม 

            ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

           ข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง 
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ตอนที่ 2  ผลการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
 จากการประเมินความเหมาะสมของระบบฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงคราม 
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล จ านวน 6 ท่าน สามารถสรุปผล                  
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.18  ผลการประเมินความเหมาะสมของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงคราม 
โดยภาพรวม 
 

รายการประเมิน X S.D. แปลความ 

ด้านเนื้อหา 4.69 .45 เหมาะสมมากที่สุด 
ด้านการออกแบบและการสืบค้น 4.72 .23 เหมาะสมมากที่สุด 
ด้านการจัดการข้อมูล 4.72 .53 เหมาะสมมากที่สุด 
เฉลี่ย 4.71 .39 เหมาะสมมากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 4.18 ผลการประเมินความเหมาะสมของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัด
สมุทรสงคราม โดยภาพรวม พบว่า ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นว่าฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้

จังหวัดสมุทรสงครามมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.71, S.D. = .39) โดย                

ด้านการออกแบบและการสืบค้น (X = 4.72, S.D. = .23) และด้านการจัดการข้อมูล (X = 4.72, 

S.D. = .53) มีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านเนื้อหา (X = 4.69, S.D. = .45) 
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ตารางท่ี 4.19  ผลการประเมินความเหมาะสมของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงคราม 
ด้านเนื้อหา 
 

รายการประเมิน X S.D. แปลความ 

ความเหมาะสมในการจ าแนกหัวข้อ/ประเด็น
เนื้อหา 

4.67 .52 เหมาะสมมากที่สุด 

ข้อมูลที่ปรากฏในฐานข้อมูลมีความครอบคลุม
แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

4.67 .52 เหมาะสมมากที่สุด 

เนื้อหา/ข้อมูลมีความถูกต้อง 4.67 .52 เหมาะสมมากที่สุด 
เนื้อหามีความน่าสนใจและทันสมัย 4.67 .82 เหมาะสมมากที่สุด 
ภาษาที่ใช้มีความถูกต้องและเข้าใจง่าย 4.83 .41 เหมาะสมมากที่สุด 
เนื้อหาสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้
ตามสาระวิชา 

4.67 .82 เหมาะสมมากที่สุด 

เฉลี่ย 4.69 .45 เหมาะสมมากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4.19 ผลการประเมินความเหมาะสมของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัด
สมุทรสงครามด้านเนื้อหา พบว่า ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับ          

มากที่สุด (X = 4.69, S.D. = .45) โดยภาษาที่ใช้มีความถูกต้องและเข้าใจง่าย (X = 4.83,                

S.D. = .41)  มากที่สุด รองลงมา คือความเหมาะสมในการจ าแนกหัวข้อ/ประเด็นเนื้อหา (X = 4.67, 
S.D. = .52) ข้อมูลที่ปรากฏในฐานข้อมูลมีความครอบคลุมแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดสมุทรสงคราม              

(X = 4.67,   S.D. = .53) เนื้อหา/ข้อมูลมีความถูกต้อง (X = 4.67, S.D. = .52) เนื้อหา                           

มีความน่าสนใจและทันสมัย    (X = 4.67, S.D. = .82) และเนื้อหาสามารถน าไปใช้ประโยชน ์                  

ในการเรียนรู้ตามสาระวิชา  (X = 4.67, S.D. = .82) เท่ากัน 
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ตารางท่ี 4.20  ผลการประเมินความเหมาะสมของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงคราม 
ด้านการออกแบบและการสืบค้น 
 

รายการประเมิน X S.D. แปลความ 

ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล 4.67 .52 เหมาะสมมากที่สุด 
ความเหมาะสมในการสืบค้นในแต่ละรายการ 4.83 .41 เหมาะสมมากที่สุด 
ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอโดยภาพรวม 4.50 .55 เหมาะสมมากที่สุด 
ความเหมาะสมของขนาดและประเภทตัวอักษรที่ใช้ 5.00 .00 เหมาะสมมากที่สุด 
ความเหมาะสมของสีพื้นและสีตัวอักษร 5.00 .00 เหมาะสมมากที่สุด 
ความเหมาะสมของภาพที่น าเสนอ 4.33 .82 เหมาะสมมากที่สุด 
เฉลี่ย 4.72 .53 เหมาะสมมากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4.20 ผลการประเมินความเหมาะสมของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัด
สมุทรสงครามด้านการออกแบบและการสืบค้น พบว่า ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นว่า                  

มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.72, S.D. = .53) โดยความเหมาะสมของขนาด          

และประเภทตัวอักษรที่ใช้ และความเหมาะสมของสีพื้นและสีตัวอักษร (X = 5.00, S.D. = .00)  

มากที่สุด รองลงมา คือ ความเหมาะสมในการสืบค้นในแต่ละรายการ (X = 4.83, S.D. = .41)  
 
ตารางท่ี 4.21  ผลการประเมินความเหมาะสมของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงคราม 
ด้านการจัดการข้อมูล 
 

รายการประเมิน X S.D. แปลความ 

มีระบบอ านวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล
ให้กับผู้กรอกข้อมูล 

4.67 .82 เหมาะสมมากที่สุด 

สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลตามความต้องการได้ 4.67 .82 เหมาะสมมากที่สุด 
สามารถบันทึกข้อมูลได้รวดเร็ว 4.83 .41 เหมาะสมมากที่สุด 
เฉลี่ย 4.72 .53 เหมาะสมมากที่สุด 
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จากตารางที่ 4.21 ผลการประเมินความเหมาะสมของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัด
สมุทรสงครามด้านการจัดการข้อมูล พบว่า ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีความเหมาะสม              

อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.72, S.D. = .53) โดยสามารถบันทึกข้อมูลได้รวดเร็ว (X = 4.83,    
S.D. = .41)  มากที่สุด รองลงมา คือ มีระบบอ านวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลให้กับผู้กรอก

ข้อมูลและสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อความตามที่ต้องการได้ (X = 4.67, S.D. = .82)  
 
ตอนที่ 3 ผลการตรวจสอบคุณภาพของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในจังหวัด 

  สมุทรสงคราม  
 จากการประเมินคุณภาพของระบบฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงคราม                
โดยครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 5 คน สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.22  ผลการประเมินคุณภาพของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงคราม                 
ในภาพรวม 
 

รายการประเมิน X S.D. แปลความ 

ด้านเนื้อหา 4.46 .47 เหมาะสมมาก 
ด้านการออกแบบ 4.44 .38 เหมาะสมมาก 
ด้านการสืบค้น 4.65 .42 เหมาะสมมากที่สุด 
ด้านการน าไปใช้ 4.70 .45 เหมาะสมมากที่สุด 
เฉลี่ย 4.54 .32 เหมาะสมมากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4.22 ผลการประเมินคุณภาพของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัด
สมุทรสงครามโดยภาพรวม พบว่า ครูส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

(X = 4.54, S.D. = .32)  โดยด้านการน าไปใช้ (X = 4.70, S.D. = .45) มากที่สุด รองลงมา คือ 

ด้านการสืบค้น (X = 4.65, S.D. = .42)   และด้านเนื้อหา (X = 4.46, S.D. = .47)  ตามล าดับ
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ตารางท่ี 4.23  ผลการประเมินคุณภาพของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงคราม                 
ด้านเนื้อหา 
 

รายการประเมิน X S.D. แปลความ 

ความครอบคลุมของเนื้อหาในแหล่งการเรียนรู้ 4.40 .55 เหมาะสมมาก 
เนื้อหา/ข้อมูลมีความถูกต้อง 4.40 .55 เหมาะสมมาก 
ภาษาที่ใช้มีความถูกต้องและเข้าใจง่าย 4.40 .55 เหมาะสมมาก 
เนื้อหามีการแบ่งหัวข้อที่ถูกต้องเหมาะสม 4.20 .84 เหมาะสมมาก 
เนื้อหาสามารถน าไปใช้ประกอบการเรียน
รายวิชา/สาระวิชาได้ 

4.80 .45 เหมาะสมมากที่สุด 

เนื้อหาน่าสนใจในการเรียนรู้ 4.40 .55 เหมาะสมมาก 
เนื้อหามีประโยชน์ต่อการค้นคว้าเพิ่มเติม และ
ให้ความรู้ทั่วไปในวงกว้าง 

4.60 .55 เหมาะสมมากที่สุด 

เฉลี่ย 4.46 .47 เหมาะสมมาก 
 

จากตารางที่ 4.23 ผลการประเมินคุณภาพของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัด
สมุทรสงครามด้านเนื้อหา พบว่า ครูส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก        

(X = 4.46, S.D. = .47)  โดยเนื้อหาสามารถน าไปใช้ประกอบการเรียนรายวิชา/สาระวิชาได้               

(X = 4.80, S.D. = .45) มากที่สุด รองลงมา คือ เนื้อหามีประโยชน์ต่อการค้นคว้าเพิ่มเติม                   

และให้ความรู้ทั่วไปในวงกว้าง (X = 4.60, S.D. = .55)   และความครอบคลุมของเนื้อหา                    
ในแหล่งการเรียนรู้, เนื้อหา/ข้อมูลมีความถูกต้องและภาษาที่ใช้มีความถูกต้องและเข้าใจง่าย                 

(X = 4.40, S.D. = .55)  เท่ากัน 
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ตารางท่ี 4.24  ผลการประเมินคุณภาพของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงคราม                   
ด้านการออกแบบ 
 

รายการประเมิน X S.D. แปลความ 

ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอโดย
ภาพรวม 

4.40 .55 เหมาะสมมาก 

ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนหน้าจอ 4.40 .55 เหมาะสมมาก 
ความเหมาะสมของการใช้สีโดยภาพรวม 4.40 .55 เหมาะสมมาก 
ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษรบนหน้าจอ 4.40 .55 เหมาะสมมาก 
ความเหมาะสมของภาพที่น าเสนอ 4.60 .55 เหมาะสมมากที่สุด 
เฉลี่ย 4.44 .38 เหมาะสมมาก 
 

จากตารางที่ 4.24 ผลการประเมินคุณภาพของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัด
สมุทรสงคราม ด้านการออกแบบ พบว่า ครูส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

(X = 4.44, S.D. = .38)  โดยความเหมาะสมของภาพที่น าเสนอ  (X = 4.60, S.D. = .55)              
มากที่สุด รองลงมา คือ ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอโดยภาพรวม, ความชัดเจน                   
ของข้อความที่แสดงบนหน้าจอ, ความเหมาะสมของการใช้สีโดยภาพรวม และความเหมาะสม                  

ของรูปแบบตัวอักษรบนหน้าจอ (X = 4.40, S.D. = .55)   เท่ากัน 
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ตารางท่ี 4.2 5  ผลการประเมินคุณภาพของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงคราม                
ด้านการสืบค้นข้อมูล 
 

รายการประเมิน X S.D. แปลความ 

ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล 4.80 .45 เหมาะสมมากที่สุด 
ความเหมาะสมของรูปแบบการสืบค้นใน           
แต่ละรายการ 

4.80 .45 เหมาะสมมากที่สุด 

ความรวดเร็วในการสืบค้น 4.60 .55 เหมาะสมมากที่สุด 
ล าดับขั้นตอนในการสืบค้นมีความเหมาะสม
และสะดวก 

4.40 .55 เหมาะสมมาก 

เฉลี่ย 4.65 .42 เหมาะสมมากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4.25 ผลการประเมินคุณภาพของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัด
สมุทรสงคราม ด้านการสืบค้นข้อมูล พบว่า ครูส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับ

มากที่สุด (X = 4.65, S.D. = .42)  โดยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลและความเหมาะสม             

ของรูปแบบการสืบค้นในแต่ละรายการ (X = 4.80, S.D. = .45) มากที่สุด รองลงมา คือ ความ

รวดเร็วในการสืบค้น (X = 4.60, S.D. = .55)  ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.26  ผลการประเมินคุณภาพของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงคราม                
ด้านการน าไปใช ้
 

รายการประเมิน X S.D. แปลความ 

สามารถใช้กับผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานในการใช้
คอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถใช้ในการสืบค้นข้อมูลนี้ได้ 

4.60 .55 เหมาะสมมากที่สุด 

สามารถใช้ได้โดยง่าย 4.60 .55 เหมาะสมมากที่สุด 
ช่วยให้ท่านรู้แหล่งวิทยาการชุมชนมากขึ้น 4.80 .45 เหมาะสมมากที่สุด 
ข้อมูลในแหล่งวิทยาการชุมชนที่สืบค้นมี
รายละเอียดชัดเจน  

4.80 .45 เหมาะสมมากที่สุด 

เฉลี่ย 4.70 .45 เหมาะสมมากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4.26 ผลการประเมินคุณภาพของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัด
สมุทรสงคราม ด้านการน าไปใช้ พบว่า ครูส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับ            

มากที่สุด (X = 4.70, S.D. = .45)  โดยช่วยให้รู้แหล่งวิทยาการชุมชนมากขึ้น และข้อมูลใน              

แหล่งวิทยาการชุมชนที่สืบค้นมีรายละเอียดชัดเจน  (X = 4.80, S.D. = .45) มากที่สุด รองลงมา คือ 
สามารถใช้กับผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถใช้ในการสืบค้นข้อมูลนี้ได้   

และสามารถใช้งานได้โดยง่าย (X = 4.60, S.D. = .55)  เท่ากัน 
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ตอนที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัด
สมุทรสงคราม 

จากการประเมินประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้                  
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยนักเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 41 คน 
สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4.27  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนผู้ใช้บริการฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้
จังหวัดสมุทรสงคราม  

 
รายการประเมิน X S.D. แปลความ 

1. ความเหมาะสมของหน้าจอโดยภาพรวม 4.39 .63 พึงพอใจมาก 
2. ความเหมาะสมของรูปแบบการน าเสนอ 4.37 .70 พึงพอใจมาก 
3. ความเหมาะสมของตัวอักษร สีตัวอักษร 4.41 .81 พึงพอใจมาก 
4. ความเหมาะสมของภาพประกอบ 4.29 .68 พึงพอใจมาก 
5. ภาษาที่ใช้มีความถูกต้องและเข้าใจง่าย 4.34 .69 พึงพอใจมาก 
6. ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล 4.15 .69 พึงพอใจมาก 
7. ความเร็วในการแสดงผลข้อมูล 4.49 .71 พึงพอใจมาก 
8. ฐานข้อมูลใช้งานง่าย 4.12 .81 พึงพอใจมาก 
9. ช่วยให้ท่านรู้แหล่งวิทยาการชุมชนมากขึ้น 4.66 .48 พึงพอใจมากท่ีสุด 
10.เนื้อหาสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
เรียนรู้ตามสาระวิชา 

4.71 .60 พึงพอใจมากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.39 .29 พึงพอใจมาก 
 

จากตารางที่ 4.27   ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนผู้ใช้บริการฐานข้อมูล                     

แหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.39, S.D. = .29)            

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า เนื้อหาสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ตามสาระวิชา (X = 4.71, 

S.D. = .60)  รองลงมา คือ ช่วยให้ท่านรู้แหล่งวิทยาการชุมชนมากขึ้น (X = 4.66, S.D. = .48)   

และ ความเร็วในการแสดงผลข้อมูล (X = 4.49, S.D. = .71)  ตามล าดับ 
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บทที่  5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

การวิจัยนี้ เป็นการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development)    
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
2. เพื่อพัฒนาและทดลองใชฐ้านข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
3. เพื่อประเมินคุณภาพของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยแบ่งขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก 
ได้แก่  

ขั้นตอนที่ 1 การส ารวจแหล่งการเรียนรู้ของจังหวัดสมุทรสงคราม ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัย
ด าเนินการเพื่อส ารวจแหล่งการเรียนรู้ของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยก าหนดกรอบของ                  
แหล่งการเรียนรู้ออกเป็น 6  ด้าน ได้แก่  ด้านข้อมูลจังหวัด  ด้านสถานที่  ด้านบุคคลส าคัญ/ปราชญ์
ชาวบ้าน  ด้านประเพณีและศิลปวัฒนธรรม ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และด้านทรัยพากรธรรมชาติ  
โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ต ารา งานวิจัย วารสาร เพื่อน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และ                  
สรุปสาระส าคัญของข้อมูลเพื่อน ามาก าหนดเป็นองค์ประกอบของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้    
จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาด าเนินการสอบถามความคิดเห็นครูอาจารย์ในจังหวัดสมุทรสงครามและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านองค์ประกอบแหล่งการเรียนรู้และองค์ประกอบฐานข้อมูล และสัมภาษณ์บุคลากร          
ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม  และส านักงาน กศน. 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดสมุทรสงคราม  โดยการน าข้อมูล
ที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาด าเนินการพัฒนาเป็นฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงคราม 
จากนั้นน าฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูลและด้านเนื้อหา พิจารณา      
ความถูกต้อง เหมาะสมของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น  
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ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้และตรวจสอบคุณภาพของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในจังหวัด
สมุทรสงคราม โดยให้ครู ผู้สอน ทดลองใช้ฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดสมุทรสงคราม                
ที่พัฒนาขึ้น จากนั้นให้ครู ผู้สอนด าเนินการท าแบบประเมินคุณภาพฐานข้อมูล  และนักเรียน              
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนศรัทธาสมุทร  จ านวน 41 คน ทดลองใช้ฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้  
ในจังหวัดสมุทรสงครามที่พัฒนาขึ้น จากนั้นให้นักเรียนด าเนินการท าแบบประเมินความพึงพอใจ
ออนไลน์ 

 
สรุปผลการวิจัย 

 1.  ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดสมุทรสงคราม                 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ด้านฐานข้อมูลและด้านแหล่งการเรียนรู้  

  1.1 ด้านฐานข้อมูล 
   1.1.1 ส่วนประกอบของฐานข้อมูล ประกอบด้วย  เนื้อหา  ภาพประกอบ  
การสืบค้นข้อมูล การเพิ่ม/การลด/แก้ไข ข้อมูล คู่มือการใช้ฐานข้อมูล การเชื่อมโยงไปยัง                       
ส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และการพิมพ์รายงาน  

1.1.2 หน้าแรกของฐานข้อมูลควรมีส่วนประกอบ เช่น ชื่อ หน่วยงาน เมนู 
และเนื้อหา และเมนูหลักควรใช้งานสะดวก ชัดเจน เข้าใจง่ายและแสดงในทุกๆ หน้าของฐานข้อมูล  

ตราสัญลักษณ์และชื่อฐานข้อมูล วางในต าแหน่งที่สังเกตง่าย อ่านได้ชัดเจนและแสดงในทุกๆ  หน้า
ของฐานข้อมูล  ลักษณะของตัวอักษรควรเลือกชนิดและขนาดมีความชัดเจนและอ่านง่าย  และสี           
ของตัวอักษรเด่นชัด สบายตา สีพื้นหลังเป็นโทนสี โดยสีพื้นหลังเป็นสีอ่อนและตัวอักษรข้อความสีเข้ม 
และเป็นสีโทนเย็น เช่น ฟ้า น้ าเงิน ม่วง เลือกใช้ขนาดตัวอักษรของหัวเรื่องขนาด 20 พอยท์ ลักษณะ
ตัวอักษรของหัวเรื่อง เป็นตัวหนา รูปแบบของหัวเรื่องเป็นภาษาไทย เป็นแบบมีหัว และรูปแบบของ 
หัวเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ เป็นแบบมีเชิง ขนาดตัวอักษรของเนื้อหาขนาด 16 พอยท์ ลักษณะตัวอักษร
ของเนื้อหา เป็นตัวปกติ รูปแบบของหัวเรื่องเป็นภาษาไทย  เป็นแบบมีหัว และรูปแบบของหัวเรื่อง          
เป็นภาษาอังกฤษ เป็นแบบมีเชิง ภาพประกอบขึ้นอยู่กับเนื้อหา และลักษณะภาพประกอบขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมของเนื้อหา 

1.2 ด้านแหล่งการเรียนรู้ ส่วนประกอบของแหล่งการเรียนรู้  

 1.2.1 ข้อมูลจังหวัด ควรประกอบด้วย ประวัติจังหวัด สภาพทั่วไป ที่ต้ังและ
อาณาเขต  เศรษฐกิจ การคมนาคม  ประชากร  แผนที่จังหวัด  และผู้บริหาร 

www.ssru.ac.th



3 

 

   1.2.2 แหล่งการเรียนรู้ประเภทสถานที่ ควรประกอบด้วย ประกอบด้วย  
โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  อนุสาวรีย์/อนุสรณ์สถาน  อุทยานประวัติศาสตร์  ศาสนสถาน  
พิพิธภัณฑ์  แหล่งท่องเที่ยว และสถาปัตยกรรม    

1.2.3 แหล่งการเรียนรู้ประเภทบุคคล ควรประกอบด้วย ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน ศิลปิน  บุคคลส าคัญทางศาสนา  ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน และผู้รู้ด้านต่างๆ 
   1.2.4  แหล่งการเรียนรู้ประเภทประเพณีและวัฒนธรรม ควรประกอบด้วย 
ประเพณี/พิธีกรรม  ศาสนาและความเชื่อ  ภาษาและวรรณกรรม  ศิลปะการแสดงและดนตรี  
ทัศนศิลป์ และเอกสาร/หนังสือ 
   1.2.5 แหล่งการเรียนรู้ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น ควรประกอบด้วย 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  อาชีพ และเครื่องมือเครื่องใช้ 

   1.2.6 แหล่งการเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ ควรประกอบด้วย            
ป่าชายเลนและแม่น้ าล าคลอง 

2. ผลการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
2.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัด

สมุทรสงคราม โดยภาพรวม พบว่า ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นว่าฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้

จังหวัดสมุทรสงครามมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.71, S.D. = .39)                        

โดยด้านการออกแบบและการสืบค้ น (X = 4.72, S.D. = .23) และด้านการจัดการข้อมูล                   

(X = 4.72, S.D. = .53) มีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านเนื้อหา (X = 4.69,                    
S.D. = .45) 
 3. ผลการตรวจสอบคุณภาพของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

 3.1 ผลการประเมินคุณภาพของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงครามโดย

ภาพรวม พบว่า ครูส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.54, S.D. = 

.32)  โดยด้านการน าไปใช้ (X = 4.70, S.D. = .45) มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการสืบค้น              

(X = 4.65, S.D. = .42)   และด้านเนื้อหา (X = 4.46, S.D. = .47)  ตามล าดับ 
 3.2  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัด

สมุทรสงคราม พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.39, 
S.D. = .29)   เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า เนื้อหาสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้                   

ตามสาระวิชา (X = 4.71, S.D. = .60)  รองลงมา คือ ช่วยให้ท่านรู้แหล่งวิทยาการชุมชนมากขึ้น             

(X = 4.66, S.D. = .48)   และ ความเร็วในการแสดงผลข้อมูล (X = 4.49, S.D. = .71)  ตามล าดับ 
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อภิปรายผล 

 1. ผลการส ารวจองค์ประกอบฐานข้อมูล ประกอบด้วย เนื้อหา  ภาพประกอบ              
การสืบค้นข้อมูล คู่มือการใช้ฐานข้อมูล  โดยในหน้าแรกของฐานข้อมูล ควรมีส่วนประกอบ เช่น              
ชื่อหน่วยงาน เมนูและเนื้อหา  ตราสัญลักษณ์ ชื่อฐานข้อมูล สอดคล้องกับผลการศึกษาของคมกริช 
ซ้อนบุญ (2548) ที่ท าการส ารวจระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ว่าฐานข้อมูลควรมีรายละเอียด
เกี่ยวกับ ชื่อ หัวข้อ ที่อยู่โดยวางในต าแหน่งที่สังเกตง่าย  อ่านได้ชัดเจน และแสดงในทุกๆ หน้า         
ของฐานข้อมูล  พร้อมทั้งมีรูปภาพซึ่งมีความทันสมัย  นอกจากน้ี ชนัญชิดา สุวรรณเลิศ (2548) 
และพรรณทิพา  หัวหนองหาร (2547) ได้ท าการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม  
ซึ่งประกอบด้วย การสืบค้นข้อมูลและการจัดการข้อมูล ด้านกราฟิก/มัลติมีเดีย   ลักษณะ                  
ของตัวอักษรที่ใช้ในฐานข้อมูล ควรเลือกตัวอักษรที่มีขนาดชัดเจนและอ่านง่าย สีของตัวอักษร
เด่นชัด สบายตา ไม่มีสีสันและลวดลายมากกินไป  สอดคล้องกับ แอนนและคณะ (Ann et al, 
2006)  ที่กล่าวว่า การออกแบบตัวอักษรข้อความต้องมีความชัดเจน อ่านง่าย เลือกใช้ชนิด               
และขนาดของตัวอักษรที่คาดว่าเป็นตัวอักษรมาตรฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ของกลุ่มเป้าหมาย  
และไม่ควรใช้ตัวอักษรเกินกว่า 2 รูปแบบใน 1 หน้าจอ  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  เจนจิรา  
อนันตกาล (2548) ที่ท าการศึกษาองค์ประกอบด้านมัลติมีเดียว่า ผู้ใช้ให้ความส าคัญกับข้อความ 
ที่เป็นตัวอักษรที่เป็นแบบที่อ่านง่าย ชัดเจน กลมกลืนกับทุกๆ หน้า ขนาดตัวอักษรของหัวเรื่อง            
เป็น 24 point ตัวหนา ขนาดของเนื้อหา 16 point  และสีพื้นหลังควรเป็นสีอ่อนและตัวอักษร
ข้อความสีเข้ม สอดคล้องกับ   Pei-Chen and Hsing (2005) ที่กล่าวว่า การใช้พื้นหลังและสี            
ควรเลือกใช้พื้นหลังสีเข้ม ให้เลือกสีตัวหนังสือสีอ่อน หรือถ้าเลือกพื้นหลังสีอ่อนให้เลือก                 
สีตัวหนังสือสีเข้ม หลีกเลี่ยงพื้นหลังที่มีลาย 
 2. ผลการส ารวจแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงคราม สรุปว่า ในการก าหนดขอบเขต
เนื้อหาที่ใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ ได้แบ่งประเภทแหล่งการเรียนรู้ 6 ประเภท คือ 
ด้านข้อมูลจังหวัด   ด้านสถานที่  ด้านบุคคลส าคัญ/ปราชญ์ชาวบ้าน   ด้านประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรม  ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และด้านทรัพยากรธรรมชาติ   สอดคล้องกับงานวิจัย        
ของพรรณทิพา  หัวหนองหาร (2547)  ที่ศึกษาองค์ประกอบของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้               
ด้านวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย ข้อมูลจังหวัดร้อยเอ็ด  สถานที่ส าคัญ บุคคลและ
ปราชญ์ชาวบ้าน วิถีชีวิต  ภูมิปัญญา  ของดีท้องถิ่น เอกสารส าคัญ ธรรมชาติวิทยา และอภิญญา 
สงเคราะห์สุข (2549) กล่าวว่าเนื้อหาข้อมูลท้องถิ่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยรวม ประกอบด้วย 
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สถานที่ส าคัญ  บุคคลส าคัญและปราชญ์ชาวบ้าน  วิถีชีวิต    ภูมิปัญญา ของดีของท้องถิ่น เอกสาร
ส าคัญ ธรรมชาติวิทยา 
 3. ผลการประเมินความเหมาะสมของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงคราม 
โดยภาพรวม พบว่า ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นว่าฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัด
สมุทรสงครามมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เนื่องจากการเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล                      
มีความสะดวก สามารถตอบสนองผู้ใช้ได้และใช้งานง่าย ท าให้ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
สอดคล้องกับ  ชนัญชิดา  สุวรรรเลิศ (2548) ที่กล่าวว่า การพัฒนาฐานข้อมูลจะต้องสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี มีความเหมาะสมในการสืบค้น แหล่งจัดเก็บ           
การบันทึกข้อมูล การสืบค้นสารสนเทศ การรายงานผล การพิมพ์ข้อมูล องค์ประกอบเหล่านี้             
สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ระบบ  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรศักด์ิ  คุณอุดม (2547)                
ที่ออกแบบโปรแกรมฐานข้อมูล ที่ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว สามารถกรอกข้อมูล บันทึกข้อมูล 
ค้นหาข้อมูลและปรับเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
 4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัด
สมุทรสงคราม  พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  เนื่องจากฐานข้อมูล  
แหล่งการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น มีเนื้อหาที่อ่านเข้าใจง่าย มีภาพประกอบ มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์          
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งสอดคล้องกับคมกริช  ซ้อนบุญ (2548) ที่กล่าวว่า ระบบฐานข้อมูล
ที่สามารถเก็บข้อมูลได้จ านวนมาก และสามารถสืบค้นได้จากค าค้น ท าให้เกิดความพึงพอใจ        
ในการค้นหาข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่ดีควรมีประโยชน์ ถูกต้องแม่นย า มีความสมบูรณ์ครบถ้วนและ              
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ครูผู้สอนสามารถใช้ฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ เป็นสื่อกระตุ้นให้นักเรียนเห็นถึง
ความส าคัญและตระหนักถึงแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น ในการอนุรักษ์ท้องถิ่นของตนเอง 

2. ควรมีการน าฐานข้อมูลไปเชื่อมโยงกับรายวิชาต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการวิจัยการพัฒนารูปแบบการน าเสนอฐานข้อมูลให้มีความแปลกใหม่เพิ่มขึ้น          

โดยน าเอาระบบมัลติมีเดีย ภาพเคลื่อนไหว หรือวีดิทัศน์ มาใช้ในการจัดเก็บลงฐานข้อมูล จะท าให้            
มีความน่าสนใจมากย่ิงขึ้น 

2. ควรมีการพัฒนาฐานข้อมูลให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับฐานข้อมูล เช่น การให้ผู้เรียน            
ได้มีส่วนร่วมมากกว่าการอ่านรายละเอียดเนื้อหาเพียงอย่างเดียว ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับ
คอมพิวเตอร ์
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มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
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- แบบสอบถามองค์ประกอบฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

- แบบประเมินความเหมาะสมระบบฐานข้อมูล 
- แบบประเมินคุณภาพฐานข้อมูล แหล่งการเรียนรู้ในจังหวัด  

สมุทรสงครามส าหรับครูผู้สอน 
- แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลแหล่งการ

เรียนรู้ จังหวัดสมุทรสงคราม  
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จังหวัดสมุทรสงคราม 
ส ำหรับครู อำจำรย์ 

ชื่องานวิจัย การพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงคราม 
ผู้วิจัย  อาจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์  มิ่งศิริธรรม  

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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1. เพศ            ชาย                          หญิง 
2.  อาย.ุ..................ปี 
3.  วุฒิการศึกษาสูงสุด…………………………..สาขาวิชา...................................  
4.  ปัจจุบันสอนอยู่โรงเรียน....................................................  
     อ าเภอ      เมืองสมุทรสงคราม    อ าเภออัมพวา  อ าเภอบางคนที 
5.  ท่านสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ภาษาไทย                       ภาษาต่างประเทศ    คณิตศาสตร์             
 สุขศึกษาและพลศึกษา   วิทยาศาสตร์            สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
 ศิลปะ                             การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

6.  ประสบการณ์การท างาน.........................ปี  
7. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ของท่านกี่คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  
    (10 หมายถึง มีพื้นฐานในระดับดีมาก    0 หมายถึง ไม่มีพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์)  
   มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์............................คะแนน 
  

ตอนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับการน าฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงครามเข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ท่านมีการใช้แหล่งการเรียนรู้ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ เพราะเหตุใด  
  ใช้ เพราะ.........................................................................................................
  ไม่ใช้  เพราะ..................................................................................................... 
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2. วัตถุประสงค์ที่ท่านใช้แหล่งการเรียนรู้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
  ใช้ในการเรียนการสอน 
  ส ารวจข้อมูล 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..............................................................................  

องค์ประกอบฐานข้อมูล 
3. ท่านต้องการให้ส่วนประกอบของฐานข้อมูล ประกอบด้วยอะไรบ้าง  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  เนื้อหา      ภาพประกอบ  
  การสืบค้นข้อมูล     การเพิ่ม/การลด/แก้ไข ข้อมูล 
  คู่มือการใช้ฐานข้อมูล   การเชื่อมโยงไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 
  การพิมพ์รายงาน    อ่ืนๆ (ระบ)ุ.........................................................  

4.  ท่านต้องการให้หน้าแรกของฐานข้อมูล มีองค์ประกอบอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
   ขนาดของหน้าแรกพอดีกับจอภาพ 
   มีส่วนประกอบ เช่น ชื่อ หน่วยงาน เมนู และเนื้อหา 

  ตราสัญลักษณ์และชื่อฐานข้อมูล วางในต าแหน่งที่สังเกตง่าย อ่านได้ชัดเจนและ
แสดงในทุกๆ หน้าของฐานข้อมูล 

   เมนูหลักควรใช้งานสะดวก ชัดเจน เข้าใจง่ายและแสดงในทุกๆ หน้าของฐานข้อมูล  
   รูปแบบหน้าแรกควรคล้ายคลึงกับตลอดทั้งฐานข้อมูล  
   อ่ืนๆ (ระบุ)..........................................................  
5. ท่านต้องการให้ตัวอักษรมีลักษณะอย่างไรจึงจะเหมาะสม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  ชนิดและขนาดมีความชัดเจนและอ่านง่าย  
  ขนาดของตัวอักษรมีความคงเส้นคงวาตลอดทั้งฐานข้อมูล  
  ไม่มีสีสันและลวดลายมากเกินไป 
  ไม่ควรใช้ตัวอักษรเกินกว่า 2 รูปแบบใน 1 หน้าจอ  
  สีของตัวอักษรเด่นชัด สบายตา 
  การจัดข้อความควรจัดชิดไปทางด้านใดด้านหนึ่งของหน้าจอ  
  อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................................................  
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6. ท่านต้องการลักษณะและขนาดตัวอักษรควรเป็นอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด  (ตอบได้เพียง 1 ข้อ) 

  ตัวอักษรหัวกลมแบบธรรมดา (AngsanaUPC) ขนาด 10-20 พอยท์  
  ตัวอักษรหัวกลมแบบธรรมดา (CordiaUPC) ขนาด 10-20 พอยท์  
  ตัวอักษรหัวกลมแบบธรรมดา (BrowalliaUPC) ขนาด 10-20 พอยท์  
  ตัวอักษรหัวกลมแบบธรรมดา (JasmineUPC) ขนาด 10-20 พอยท์  
  อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................................................  

7.  ท่านต้องการให้ฐานข้อมูล มีพื้นหลังเป็นลักษณะใด  (ตอบได้เพียง 1 ข้อ) 
   เป็นสีขาว     เป็นลวดลาย 
   เป็นภาพ     เป็นโทนสี 

  อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................................................  
8. ในฐานข้อมูล ท่านต้องการให้สีพื้นหลังและสีของตัวอักษรเป็นแบบใด  (ตอบได้เพียง 1 ข้อ) 

  พื้นหลังสีเข้มและตัวอักษรข้อความสีอ่อน   พื้นหลังสีอ่อนและตัวอักษรข้อความสีเข้ม 
  พื้นหลังที่เป็นลวดลาย หรือภาพลายน้ า   อ่ืนๆ (ระบ)ุ................................. 

9. ท่านต้องการให้ฐานข้อมูลใช้สีโทนใด (ตอบได้เพียง 1 ข้อ) 
  โทนสีร้อน เช่น แดง ส้ม เหลือง 
  โทนสีเย็น  เช่น  ฟ้า น้ าเงิน ม่วง 
  โทนสีตรงข้าม เช่น เขียวกับส้ม 
  อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................................................  

10. ท่านต้องการให้ฐานข้อมูลแสดงตัวอักษรของหัวเรื่องแตกต่างจากตัวอักษรของเนื้อหาหรือไม่  
   ต้องการ     ไม่ต้องการ   ขึ้นอยู่กับเนื้อหา 
11. ท่านต้องการให้ฐานข้อมูลแสดงตัวอักษรของหัวเรื่อง ขนาดเท่าใด 

  ขนาด 16 พอยท์   ขนาด 18 พอยท์  ขนาด 20 พอยท ์ 

  ขนาด 24 พอยท์  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................................................  

12. ท่านต้องการให้ฐานข้อมูลแสดงตัวอักษรของเนื้อหา ขนาดเท่าใด 

   ขนาด 14 พอยท์   ขนาด 16 พอยท์  ขนาด 18 พอยท์  

 ขนาด 20 พอยท ์  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................................................  

13. ท่านต้องการให้ฐานข้อมูลแสดงลักษณะตัวอักษรของหัวเรื่องแบบใด 
   ตัวปกติ     ตัวหนา   ตัวเอียง 
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  ตัวขีดเส้นใต้    ตามความเหมาะสมของเนื้อหา 
14. ท่านต้องการให้ฐานข้อมูลแสดงลักษณะตัวอักษรของเนื้อหาแบบใด 
   ตัวปกติ     ตัวหนา   ตัวเอียง 
  ตัวขีดเส้นใต้    ตามความเหมาะสมของเนื้อหา 
15. ถ้า หัวเรื่องเป็นภาษาไทย ท่านต้องการให้แสดงตัวอักษรของหัวเรื่องรูปแบบใด  

   มีหัว เช่น  หัวเรื่อง   ไม่มีหัว เช่น หัวเรื่อง 
   ลายมือ เช่น หัวเรื่อง   ตามความเหมาะสมของเนื้อหา 

16. ถ้า เนื้อหาเป็นภาษาไทย ท่านต้องการให้แสดงตัวอักษรของหัวเรื่องรูปแบบใด  

   มีหัว เช่น  เนื้อหา    ไม่มีหัว เช่น เนื้อหา 
   ลายมือ เช่น เนื้อหา   ตามความเหมาะสมของเนื้อหา 

17. ถ้า หัวเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ ท่านต้องการให้แสดงตัวอักษรของหัวเรื่องรูปแบบใด  

   มีเชิง เช่น HEADING    ไม่มีเชิง เช่น HEADING 
   ลายมือ เช่น HEADING    ตามความเหมาะสมของเนื้อหา 
18. ถ้า เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ ท่านต้องการให้แสดงตัวอักษรของหัวเรื่องรูปแบบใด  

   มีเชิง เช่น BODY TEXT   ไม่มีเชิง เช่น BODY TEXT 
   ลายมือ เช่น BODY TEXT    ตามความเหมาะสมของเนื้อหา 
19. ท่านต้องการให้มีภาพประกอบในฐานข้อมูลหรือไม่  
   ต้องการ      ไม่ต้องการ   ขึ้นอยู่กับเนื้อหา 
20. ในกรณีที่มีภาพประกอบ ท่านต้องการให้ฐานข้อมูลใช้ภาพประกอบแบบใด  
   ภาพถ่าย      ภาพกราฟิก    ภาพวีดิทัศน์ 
   ภาพเคลื่อนไหว (Animation)    ตามความเหมาะสมของเนื้อหา 
องค์ประกอบแหล่งการเรียนรู้ 
21. ท่านคิดว่าข้อมูลจังหวัดสมุทรสงคราม ควรประกอบด้วยหัวข้ออะไรบ้าง  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  ประวัติจังหวัด    สภาพทั่วไปของจังหวัด 
  ที่ต้ังและอาณาเขต    สภาพเศรษฐกิจ 
  การคมนาคม    ประชากร 
  แผนที่จังหวัด    ผู้บริหาร 
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22. ท่านคิดว่าแหล่งการเรียนรู้ประเภทสถานที่ ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
  อุทยานประวัติศาสตร์   โบราณสถาน 
  โบราณวัตถุ     สถาปัตยกรรม 
  ศาสนสถาน     พิพิธภัณฑ์ 
  อนุสาวรีย์/อนุสรณ์สถาน   อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ..........................................  

23. ท่านคิดว่าแหล่งการเรียนรู้ประเภทบุคคล ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
  ผู้น าชุมชน     ปราชญ์ชาวบ้าน 
  บุคคลส าคัญทางศาสนา   ศิลปิน 
  ภูมิปัญญาชาวบ้าน    ผู้รู้ด้านต่างๆ 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..............................................................................  

24. ท่านคิดว่าแหล่งการเรียนรู้ประเภทประเพณีและวัฒนธรรม ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง  
      (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  ประเพณี/พิธีกรรม    ศาสนาและความเชื่อ 
  ภาษาและวรรณกรรม   ศิลปะการแสดงและดนตรี 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..............................................................................  

25. ท่านคิดว่าแหล่งการเรียนรู้ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง  
      (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  ผลิตภัณฑ์ชุมชน    ของดีท้องถิ่น 
  เครื่องมือเครื่องใช้    อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ..................................................  

26. ท่านคิดว่าแหล่งการเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง  
       (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  แหล่งท่องเที่ยว    
  สวนพฤกษศาสตร์   
  ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..............................................................................  

 
 

 
ขอขอบคุณที่สละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถาม  

ผู้วิจัย 
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แบบสอบถามองค์ประกอบฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
ส ำหรับผู้เชี่ยวชำญ 

ชื่องานวิจัย การพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงคราม 
ผู้วิจัย  อาจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์  มิ่งศิริธรรม  

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ค าอธิบาย  โปรดท าเครื่องหมาย    ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงและความคิดเห็นของท่านมาก
ที่สุด 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ            ชาย                          หญิง 
2.  อาย.ุ..................ปี 
3.  วุฒิการศึกษาสูงสุด…………………………..สาขาวิชา................................... 
4.  ต าแหน่งงานปัจจุบัน………………………………………………………….. 
      สถานที่ท างาน…………………………………………………………………. 
5.  ประสบการณ์การท างาน.........................ปี  
 

ตอนที่ 2  องค์ประกอบฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงคราม 
องค์ประกอบฐานข้อมูล 
1. ท่านคิดว่าส่วนประกอบของฐานข้อมูล ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  เนื้อหา      ภาพประกอบ  
  การสืบค้นข้อมูล     การเพิ่ม/การลด/แก้ไข ข้อมูล 
  คู่มือการใช้ฐานข้อมูล   การเชื่อมโยงไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 
  การพิมพ์รายงาน    อ่ืนๆ (ระบ)ุ.........................................................  

2.  ท่านคิดว่าหน้าแรกของฐานข้อมูล ควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   ขนาดของหน้าแรกพอดีกับจอภาพ 
   มีส่วนประกอบ เช่น ชื่อ หน่วยงาน เมนู และเนื้อหา 

  ตราสัญลักษณ์และชื่อฐานข้อมูล วางในต าแหน่งที่สังเกตง่าย อ่านได้ชัดเจนและ
แสดงในทุกๆ หน้าของฐานข้อมูล 

   เมนูหลักควรใช้งานสะดวก ชัดเจน เข้าใจง่ายและแสดงในทุกๆ หน้าของฐานข้อมูล  
   รูปแบบหน้าแรกควรคล้ายคลึงกับตลอดทั้งฐานข้อมูล  
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   อ่ืนๆ (ระบุ)..........................................................  
3. ท่านคิดว่าตัวอักษรควรมีลักษณะอย่างไรจึงจะเหมาะสม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  ชนิดและขนาดมีความชัดเจนและอ่านง่าย  
  ขนาดของตัวอักษรมีความคงเส้นคงวาตลอดทั้งฐานข้อมูล  
  ไม่มีสีสันและลวดลายมากเกินไป 
  ไม่ควรใช้ตัวอักษรเกินกว่า 2 รูปแบบใน 1 หน้าจอ  
  สีของตัวอักษรเด่นชัด สบายตา 
  การจัดข้อความควรจัดชิดไปทางด้านใดด้านหนึ่งของหน้าจอ  
  อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................................................  

4. ท่านคิดว่าลักษณะและขนาดตัวอักษรควรเป็นอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด (ตอบได้เพียง 1 ข้อ) 

  ตัวอักษรหัวกลมแบบธรรมดา (AngsanaUPC) ขนาด 10-20 พอยท์  
  ตัวอักษรหัวกลมแบบธรรมดา (CordiaUPC) ขนาด 10-20 พอยท์  
  ตัวอักษรหัวกลมแบบธรรมดา (BrowalliaUPC) ขนาด 10-20 พอยท์  
  ตัวอักษรหัวกลมแบบธรรมดา (JasmineUPC) ขนาด 10-20 พอยท์  
  อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................................................  

5.  ท่านคิดว่าฐานข้อมูล ควรมีพื้นหลังเป็นลักษณะใดจึงจะเหมาะสมที่สุด (ตอบได้เพียง 1 ข้อ) 
   เป็นสีขาว     เป็นลวดลาย 
   เป็นภาพ     เป็นโทนสี 

  อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................................................  
6. ในฐานข้อมูล ท่านคิดว่าสีพื้นหลังและสีของตัวอักษรควรเป็นแบบใดจึงจะเหมาะสมที่สุด  (ตอบได้
เพียง 1 ข้อ) 

  พื้นหลังสีเข้มและตัวอักษรข้อความสีอ่อน   พื้นหลังสีอ่อนและตัวอักษรข้อความสีเข้ม 
  พื้นหลังที่เป็นลวดลาย หรือภาพลายน้ า   อ่ืนๆ (ระบ)ุ.......................... 

7. ท่านคิดว่าฐานข้อมูลควรใช้สีโทนใดจึงจะเหมาะสมที่สุด (ตอบได้เพียง 1 ข้อ) 
  โทนสีร้อน เช่น แดง ส้ม เหลือง 
  โทนสีเย็น  เช่น  ฟ้า น้ าเงิน ม่วง 
  โทนสีตรงข้าม เช่น เขียวกับส้ม 
  อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................................................  
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8. ท่านคิดว่าฐานข้อมูลแสดงตัวอักษรของหัวเรื่องควรแตกต่างจากตัวอักษรของเนื้อหาหรือไม่  
    (ตอบได้เพียง 1 ข้อ) 
   ต้องการ     ไม่ต้องการ   ขึ้นอยู่กับเนื้อหา 
9. ท่านคิดว่าฐานข้อมูลควรแสดงตัวอักษรของหัวเรื่อง ขนาดเท่าใด (ตอบได้เพียง 1 ข้อ) 

  ขนาด 16 พอยท์   ขนาด 18 พอยท์  ขนาด 20 พอยท ์ 

  ขนาด 24 พอยท์  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................................................  

10. ท่านคิดว่าฐานข้อมูลควรแสดงตัวอักษรของเนื้อหา ขนาดเท่าใด (ตอบได้เพียง 1 ข้อ) 

   ขนาด 14 พอยท์   ขนาด 16 พอยท์  ขนาด 18 พอยท์  

 ขนาด 20 พอยท ์  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................................................  

11. ท่านคิดว่าฐานข้อมูลควรแสดงลักษณะตัวอักษรของหัวเรื่องแบบใด (ตอบได้เพียง 1 ข้อ) 
   ตัวปกติ     ตัวหนา   ตัวเอียง 
  ตัวขีดเส้นใต้    ตามความเหมาะสมของเนื้อหา 
12. ท่านคิดว่าฐานข้อมูลควรแสดงลักษณะตัวอักษรของเนื้อหาแบบใด (ตอบได้เพียง 1 ข้อ) 
   ตัวปกติ     ตัวหนา   ตัวเอียง 
  ตัวขีดเส้นใต้    ตามความเหมาะสมของเนื้อหา 
13. ถ้า หัวเรื่องเป็นภาษาไทย ท่านคิดว่าควรแสดงตัวอักษรของหัวเรื่องรูปแบบใด  (ตอบได้เพียง 1 ข้อ) 

   มีหัว เช่น  หัวเรื่อง   ไม่มีหัว เช่น หัวเรื่อง 
   ลายมือ เช่น หัวเรื่อง   ตามความเหมาะสมของเนื้อหา 

14. ถ้า เนื้อหาเป็นภาษาไทย ท่านคิดว่าควรแสดงตัวอักษรของหัวเรื่องรูปแบบใด  (ตอบได้เพียง 1 ข้อ) 

   มีหัว เช่น  เนื้อหา    ไม่มีหัว เช่น เนื้อหา 
   ลายมือ เช่น เนื้อหา    ตามความเหมาะสมของเนื้อหา 

15. ถ้า หัวเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ ท่านคิดว่าควรแสดงตัวอักษรของหัวเรื่องรูปแบบใด  
       (ตอบได้เพียง 1 ข้อ) 

   มีเชิง เช่น HEADING    ไม่มีเชิง เช่น HEADING 
   ลายมือ เช่น HEADING    ตามความเหมาะสมของเนื้อหา 
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16. ถ้า เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ ท่านคิดว่าควรแสดงตัวอักษรของหัวเรื่องรูปแบบใด  (ตอบได้เพียง 1 ข้อ) 

   มีเชิง เช่น BODY TEXT   ไม่มีเชิง เช่น BODY TEXT 
   ลายมือ เช่น BODY TEXT    ตามความเหมาะสมของเนื้อหา 
17. ท่านคิดว่าควรมีภาพประกอบในฐานข้อมูลหรือไม่  (ตอบได้เพียง 1 ข้อ) 
   ต้องการ      ไม่ต้องการ   ขึ้นอยู่กับเนื้อหา 
18. ในกรณีที่มีภาพประกอบ ท่านคิดว่าฐานข้อมูลควรใช้ภาพประกอบแบบใด  (ตอบได้เพียง 1 ข้อ) 
   ภาพถ่าย      ภาพกราฟิก    ภาพวีดิทัศน์ 
   ภาพเคลื่อนไหว (Animation)    ตามความเหมาะสมของเนื้อหา 
องค์ประกอบแหล่งการเรียนรู้ 
19. ท่านคิดว่าข้อมูลจังหวัดสมุทรสงคราม ควรประกอบด้วยหัวข้ออะไรบ้าง  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  ประวัติจังหวัด    สภาพทั่วไปของจังหวัด 
  ที่ต้ังและอาณาเขต    สภาพเศรษฐกิจ 
  การคมนาคม    ประชากร 
  แผนที่จังหวัด    ผู้บริหาร 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................  

20. ท่านคิดว่าแหล่งการเรียนรู้ประเภทสถานที่ ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  อุทยานประวัติศาสตร์   โบราณสถาน 
  โบราณวัตถุ     สถาปัตยกรรม 
  ศาสนสถาน     พิพิธภัณฑ์ 
  อนุสาวรีย์/อนุสรณ์สถาน   อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ...........................................  

21. ท่านคิดว่าแหล่งการเรียนรู้ประเภทบุคคล ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ผู้น าชุมชน     ปราชญ์ชาวบ้าน 
  บุคคลส าคัญทางศาสนา   ศิลปิน 
  ภูมิปัญญาชาวบ้าน    ผู้รู้ด้านต่างๆ 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..............................................................................  

22. ท่านคิดว่าแหล่งการเรียนรู้ประเภทประเพณีและวัฒนธรรม ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง  
      (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  ประเพณี/พิธีกรรม    ศาสนาและความเชื่อ 
  ภาษาและวรรณกรรม   ศิลปะการแสดงและดนตรี 

www.ssru.ac.th



108 
 

 

23. ท่านคิดว่าแหล่งการเรียนรู้ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
  ของดีท้องถิ่น 
  เครื่องมือเครื่องใช้ 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..............................................................................  

24. ท่านคิดว่าแหล่งการเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง  
      (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  แหล่งท่องเที่ยว 
  สวนพฤกษศาสตร์   
  ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..............................................................................  
 
 

 
 

 

ขอขอบคุณที่สละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถาม  

ผู้วิจัย  
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แบบประเมินความเหมาะสมระบบฐานข้อมูล แหล่งการเรียนรู้จังหวัด
สมุทรสงคราม 

ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 
 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องว่างที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน 
 

 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงคราม…………………….. 
…………………………………………………………………………………………………..………………… 
………………………………………………………………………………………………………..…………… 

 รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

ด้านเนื้อหา      
ความเหมาะสมในการจ าแนกหัวข้อ/ประเด็นเนื้อหา      

ข้อมูลท่ีปรากฏในฐานข้อมูลมีความครอบคลุมแหล่งเรียนรู้ใน
จังหวัดสมุทรสงคราม 

     

เนื้อหา/ข้อมูลมีความถูกต้อง      

เนื้อหามีความน่าสนใจและทันสมัย      

ภาษาที่ใช้มีความถูกต้องและเข้าใจง่าย      

เนื้อหาสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ตามสาระวิชา      

ด้านการออกแบบและการสืบค้น      
ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล      

ความเหมาะสมในการสืบค้นในแต่ละรายการ      

ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอโดยภาพรวม      

ความเหมาะสมของขนาดและประเภทตัวอักษรท่ีใช้      

ความเหมาะสมของสีพื้นและสีตัวอักษร      

ความเหมาะสมของภาพท่ีน าเสนอ      

ด้านการจัดการข้อมูล      
มีระบบอ านวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลให้กับผู้กรอกข้อมูล      

สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลตามความต้องการได้      

สามารถบันทึกข้อมูลได้รวดเร็ว      
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แบบประเมินคุณภาพฐานข้อมูล แหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
ส าหรับครูผู้สอน 

 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ในช่องว่างที่ตรงกับระดับความคิดเห็น 
 
 รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

ด้านเนื้อหา      
ความครอบคลุมของเนื้อหาในแหล่งการเรียนรู้      

ความถูกต้องของเนื้อหา      

ความถูกต้องของภาษาที่ปรากฏในเนื้อหา      

เนื้อหามีการแบ่งหัวข้อที่ถูกต้องเหมาะสม      

เนื้อหาสามารถน าไปใช้ประกอบการเรียนรายวิชา/สาระวิชาได้      

เนื้อหาน่าสนใจในการเรียนรู้      

เนื้อหามีประโยชน์ต่อการค้นคว้าเพิ่มเติม และให้ความรู้ทั่วไป
ในวงกว้าง 

     

ด้านการออกแบบ      
ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอโดยภาพรวม      

ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนหน้าจอ      

ความเหมาะสมของการใช้สีโดยภาพรวม      

ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษรบนหน้าจอ      

ความเหมาะสมของภาพที่น าเสนอ      

ด้านการสืบค้นข้อมูล      
ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล      

ความเหมาะสมของรูปแบบการสืบค้นในแต่ละรายการ      

ความรวดเร็วในการสืบค้น      

ล าดับขั้นตอนในการสืบค้นมีความเหมาะสมและสะดวก      
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม………….………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

 รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

ด้านการน าไปใช้      
สามารถใช้กับผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานในการใช้
คอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถใช้ในการสืบค้นข้อมูลนี้ได้ 

     

สามารถใช้ได้โดยง่าย      

ช่วยให้ท่านรู้แหล่งวิทยาการชุมชนมากขึ้น      

ข้อมูลในแหล่งวิทยาการชุมชนที่สืบค้นมีรายละเอียด
ชัดเจน  
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงคราม   
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ภาคผนวก ง 

ตัวอย่างฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงคราม 
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ภาคผนวก จ 

ตัวอย่างการทดลองใช้ฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงคราม 
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