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บทคัดย่อ 
การพฒันาฐานข้อมลูแหลง่การเรียนรู้จงัหวดัสมทุรสงคราม มีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาฐานข้อมลูแหลง่การเรียนรู้ใน

จงัหวดัสมทุรสงคราม โดยมีขัน้ตอนการวิจยัออกเป็น  3 ขัน้ตอน คือ 1) การศึกษาข้อมลูพืน้ฐานในการพฒันาฐานข้อมลูแหลง่
การเรียนรู้ในจงัหวดัสมทุรสงคราม  2)  การพฒันาและทดลองใช้ฐานข้อมลูแหลง่การเรียนรู้ในจงัหวดัสมทุรสงคราม  และ 3) การ
ประเมินคณุภาพของฐานข้อมลูแหลง่การเรียนรู้ในจังหวดัสมุทรสงคราม วิเคราะห์ข้อมลูด้วยค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย 
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

ผลการศกึษาพบวา่  
1. ข้อมูลพืน้ฐานในการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดสมุทรสงคราม  แบ่งออกเป็น   2 ส่วน คือ

(1) ด้านฐานข้อมลู ประกอบด้วย เนือ้หา  ภาพประกอบ   การสบืค้นข้อมลู การเพิ่ม/การลด/แก้ไข ข้อมลู คู่มือการใช้ฐานข้อมลู 
การเช่ือมโยงไปยงัสว่นที่เก่ียวข้องอื่นๆ  และการพิมพ์รายงาน   (2) ด้านแหลง่การเรียนรู้ ประกอบด้วย ข้อมลูจงัหวดั สถานที่ 
บคุคล ประเพณีและวฒันธรรม ภมูิปัญญาท้องถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติ   

2. ผลการประเมินความเหมาะสมของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม พบว่า
ผู้ เช่ียวชาญสว่นใหญ่มีความเห็นวา่ฐานข้อมลูแหลง่การเรียนรู้จงัหวดัสมทุรสงครามมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ 

3. ผลการตรวจสอบคุณภาพของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดสมุทรสงคราม  พบว่า   ครูส่วนใหญ่มี
ความเห็นวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ และผลการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนผู้ ใช้บริการฐานข้อมลูแหลง่
การเรียนรู้จงัหวดัสมทุรสงคราม พบวา่มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก  

ค าส าคัญ:  ฐานข้อมลู, แหลง่การเรียนรู้, จงัหวดัสมทุรสงคราม 
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Abstract 

The purposes of this research study were to develop the learning resources database 

in Samut Songkhram Province. There were three procedures of doing the research, 

including  1) study basic data of developing learning resources database in Samut 

Songkhram Province 2) developing and experiment the learning resources database and 

3) examining the quality of learning resources database. 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 including content, 

pictures, information retrieval, adding/ deleting/ editing information, a database manual, 

hyperlink, and printing information and (2) the learning resources including 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. 

Keywords:  Database,  Learning  Resources , Samut Songkhram  province 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
แหลง่การเรียนรู้มีความส าคญัตอ่การจดัการศกึษา พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้

ก าหนดไว้ว่า รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตัง้แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  ได้แก่ 
ห้องสมดุประชาชน พิพิธภณัฑ์ หอศิลป์ สวนสตัว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อทุยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนอย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ  นอกจากนีรั้ฐยงัได้ก าหนดแผนยทุธศาสตร์ในการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ เพ่ือให้คนในสงัคมได้
มีการพฒันา เป็นสงัคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตว่า (1) มุ่งพฒันาชีวิตให้เป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์
ทัง้ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคณุธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสขุ และ (2) มุ่งพฒันาสงัคมไทยให้เป็นสงัคมท่ีเข้มแข็งและมีดลุยภาพใน 3 ด้าน 
คือ เป็นสงัคมคณุภาพ สงัคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และสงัคมสมานฉันท์และเอือ้อาทรตอ่กนั ในส่วน
ของสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ จะสร้างโอกาสให้คนไทยทุกคนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปรับปรุง
เปล่ียนแปลงให้ก้าวทนักบัโลกยคุข้อมลูข่าวสารและวิทยาการสมยัใหม่ มีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ให้
ทกุองค์กรและทกุส่วนในสงัคมมีความใฝ่รู้และพร้อมท่ีจะเรียนรู้อยู่เสมอ มุ่งให้บคุคล ครอบครัว ชมุชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรชมุชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบนัสงัคมอ่ืน ซึ่งสนบัสนนุหรือจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งการเรียนรู้ เพ่ือพฒันา
สงัคม ให้เป็นสงัคมแหง่ภมูิปัญญาและการเรียนรู้ 
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ด้วยเหตนีุโ้รงเรียนยคุใหม่จึงต้องเช่ือมโยงกบัสถาบนัตา่งๆ ภายในชมุชน เพ่ือใช้ในการศกึษาค้นคว้า
หาค าตอบให้กับผู้ เรียน เพ่ือความสมบูรณ์ของการจดัการศึกษาตามความคาดหวังของสงัคมในยุคปัจจุบนั 
โดยยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตท่ีเน้นผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองได้ 
วางเป้าหมายในการสร้างให้คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี มีความสขุ เป็นทรัพยากรบคุคลท่ีสามารถพฒันาประเทศ
ให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยัง่ยืน (รุ่ง  แก้วแดง, 2543) ซึ่งส่งผลดีตอ่การจดัการศกึษาโดยภาพรวม สอดคล้อง
กบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) หมวด 4 มาตรา 27 ก าหนดให้
การจดัท าหลักสูตรสถานศึกษา มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาในชุมชน สังคม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
นอกจากนีม้าตรา 29 ก าหนดให้มีความร่วมมือกบับคุคล ครอบครัว ชมุชน องค์กรชมุชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เอกชน องค์กรเอกชน สถาบนัศาสนา และสถานประกอบการ รวมทัง้มีการน าความรู้ ข้อมลู ข่าวสาร 
และภูมิปัญญาวิทยาการต่างๆ มาใช้ในการจดักระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาชุมชน ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการ รวมทัง้หาวิธีการสนบัสนุนให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์การพัฒนาระหว่าง
ชมุชน (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ, 2545) 

ด าริ บญุช ู (2548) ได้กล่าวถึงความส าคญัของแหล่งการเรียนรู้ไว้ 5 ประการ ได้แก่ ประการแรก เป็น
แหล่งท่ีรวมขององค์ความรู้อนัหลากหลาย พร้อมท่ีจะให้ผู้ เรียนเข้าไปศกึษาค้นคว้า ด้วยกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน ของแต่ละบุคคลและเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิต ประการท่ี 2 เป็นแหล่ง
เช่ือมโยงให้สถานศกึษาและชมุชนมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกนั ท าให้คนในชมุชนมีส่วนร่วมในการจดัการศกึษา
แก่บุตรหลานของตน ประการท่ี 3 เป็นแหล่งข้อมูลท่ีท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข เกิดความ
สนกุสนานและมีความสนใจท่ีจะเรียนรู้ ไมเ่กิดความเบื่อหน่าย ประการท่ี 4 ท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จากการ
ได้คิดเอง ปฏิบตัิเองและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองขณะเดียวกันก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและท างาน
ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้และประการสดุท้าย ท าให้ผู้ เรียนได้รับการปลกูฝังให้รู้และรักท้องถ่ินของตน มองเห็นคณุค่า
และตระหนกัถึงปัญหาในชมุชนของตน พร้อมท่ีจะเป็นสมาชิกท่ีดีของชมุชนทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 

การจดัแหล่งการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งส าคญัท่ีจะช่วยสร้าง
เสริมให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี ทัง้นี ้ เพราะการเรียนรู้ด้วยตนเอง จ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
ผู้ เรียนจะต้องมีแหล่งค้นคว้า แหล่งการเรียนรู้ท่ีมีคณุภาพ มีส่ือและอุปกรณ์ท่ีเพียงพอและใช้การได้ดีและ
สิ่งแวดล้อมท่ีสามารถเรียนรู้ได้เองตามความสนใจ ดงันัน้  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยอาศยัแหล่ง
ความรู้ต่างๆ จากลกัษณะและสภาพทางภูมิศาสตร์ สถานท่ี ตวับุคคล  สถานประกอบการ  ลักษณะอาชีพ  
หน่วยงานรัฐบาล  สถานท่ีราชการ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ประเพณี  ศิลปวฒันธรรม  กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 
รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั สอดคล้องกบัสภาพจริงในชีวิตโดยใช้แหล่งการเรียนรู้
หลากหลายในท้องถ่ิน และปัจจยัเกือ้หนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2545) 
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จากสาระส าคัญท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
2545) ท่ีให้มีการน าภูมิปัญญาท้องถ่ินเข้ามาบรูณาการในการจดัท าเป็นหลกัสตูร รวมถึงส่งเสริมสนบัสนนุให้
บคุคลท่ีเก่ียวข้องในท้องถ่ินได้เข้ามามีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ เรียน ดงันัน้กระบวนการจดัเรียนการ
สอนท่ีดีนัน้ นอกจากจะมุง่เสริมสร้างความเข้มแข็งและความแข็งแกร่งทางวิชาการทัง้ 8 กลุ่มสาระแล้ว ยงัต้อง
มีการส่งเสริมให้ผู้ เรียนรู้จักรักษ์ความเป็นไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 ทัง้นี ้ การสง่เสริมดงักล่าวสามารถด าเนินการได้หลากหลายวิธีการ 
ไม่ว่าจะเป็นการให้ผู้ รู้หรือปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาเผยแพร่ในสถานศึกษา การน าผู้ เรียนออกไปทศันศกึษาใน
สถานท่ีจริง เป็นต้น  แตห่ากได้มีการพฒันาส่ือท่ีเป็นแหล่งรวมสารสนเทศความรู้ตา่งๆ เก่ียวกบัท้องถ่ินจะท า
ให้เกิดความสะดวกในการเรียนรู้ ผู้ เรียนสามารถสืบค้นได้ตลอดระยะเวลาและทุกสถานท่ีท่ีมีระบบ
คอมพิวเตอร์ 

จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางท่ีมีความส าคัญทัง้ในเร่ืองประวัติศาสตร์ 
ศิลปวฒันธรรม  สถานท่ีท่องเท่ียวตามธรรมชาติ  การด ารงชีวิตซึ่งวิถีชีวิตแบบไทยๆ และท่ีส าคญัเหนือสิ่งอ่ืนใด 
คือ ความส าคญัตอ่ประวตัิศาสตร์พระราชวงศ์ของไทยเป็นเมืองพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศ
หล้านภาลยั รัชกาลท่ี 2 และเป็นเมืองของพระราชินีของไทยถึงสองพระองค์ คือ สมเด็จพระอมันินทรามาตย์ใน
รัชกาลท่ี 1 และสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีในรัชกาลท่ี 2  (http://www.maeklongtoday.com/menu/data.php 
เข้าถึงเม่ือ 15 พฤษภาคม 2553 ) โดยจงัหวดัสมุทรสงครามมียุทธศาสตร์และแผนกลยทุธ์ในการพฒันาจงัหวดั 
โดยยุทธศาสตร์ท่ี 3 แผนกลยทุธ์หลกั ข้อ 7  ท่ีกล่าวว่า “จงัหวดัจะมีการพฒันาระบบการบริหารข้อมลูทกุสาขา
อาชีพให้เช่ือมโยงกันเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง” จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า จังหวัด
สมทุรสงคราม  เป็นเมืองแหง่อาหารทะเลและผลไม้ปลอดภยัจากสารพิษ ศนูย์กลางการพกัผ่อนและการท่องเท่ียว
เชิงอนรัุกษ์ทางล าคลอง สิ่งแวดล้อมและวฒันธรรมอนัดีงาม  มีแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย แตใ่นการน าข้อมลู
ดงักล่าวมาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ยงัมีข้อจ ากัดอยู่มาก ซึ่งสามารถแก้ปัญหาดงักล่าวได้และจะ
เป็นการสะดวกอย่างยิ่งถ้าได้มีการส ารวจและเก็บรวบรวมแหล่งวิทยาการชมุชนท่ีเป็นแหล่งการเรียนรู้ตา่งๆ ท่ีมี
อยูอ่ยา่งกระจดักระจายมารวมไว้ในท่ีท่ีสามารถจะค้นคว้าเพ่ือใช้ประโยชน์ตอ่การเรียนรู้ได้ง่ายขึน้ ดงันัน้เพ่ือเป็น
การสนบัสนนุและส่งเสริมการน าแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีอยู่ในชมุชนท่ีเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ  สถานท่ีราชการ  
สถานประกอบการ  ภมูิปัญญาท้องถ่ิน ตลอดจนผู้ รู้  ในสาขาอาชีพตา่งๆ   

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัพบว่า ข้อมูลสารสนเทศด้านแหล่งการเรียนรู้มีความจ าเป็นต่อ
ระบบการศกึษาตามหลกัสูตรใหม่ ไม่ว่าจะเป็นด้านการจดัการเรียนการสอน  การค้นคว้าหาความรู้ ซึ่งมีการ
เก็บรวบรวมอยู่บางส่วนและมีจ านวนน้อย อีกทัง้ยงัเก็บอยู่ในรูปแบบเอกสารเป็นส่วนใหญ่ท าให้ข้อมลูกระจดั
กระจาย การสืบค้นเพ่ือน าไปใช้หรือเพ่ือท าการศกึษาท าได้ล าบาก เป็นผลท าให้เสียเวลาและคา่ใช้จ่ายจ านวน
มาก ดงันัน้เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาให้การสืบค้นแหล่งการเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถ่ินท าได้โดยง่าย สะดวกและ
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รวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายน้อย  ผู้ วิจยัจึงท าการศกึษาองค์ประกอบฐานข้อมลูแหล่งการเรียนรู้ในจงัหวดัสมุทรสงคราม 
เพ่ือเป็นแนวทางในการน าผลการศึกษาไปสู่การพฒันาฐานข้อมูลด้านแหล่งการเรียนรู้ท้องถ่ินเพ่ือรวบรวม
เนือ้หา  ข้อมูล แหล่งการเรียนรู้ตา่งๆ ในจงัหวดัสมทุรสงครามไว้เป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้ เพ่ือง่าย  สะดวก
และมีประสิทธิภาพในการสืบค้น เป็นส่วนสนบัสนุน ส่งเสริมคณุภาพทางการศึกษาของนกัศึกษา  ตลอดจน
ผู้สนใจทัว่ไป และมีจิตส านกึในการอนรัุกษ์ เผยแพร่และสืบสานศลิปวฒันธรรม  ภมูิปัญญาท้องถ่ินตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศกึษาข้อมลูพืน้ฐานในการพฒันาฐานข้อมลูแหลง่การเรียนรู้ในจงัหวดัสมทุรสงคราม
2. เพ่ือพฒันาและทดลองใช้ฐานข้อมลูแหลง่การเรียนรู้ในจงัหวดัสมทุรสงคราม
3. เพ่ือประเมินคณุภาพฐานข้อมลูแหลง่การเรียนรู้ในจงัหวดัสมทุรสงคราม

วิธีการวิจัย 
ผู้วิจยัแบง่ขัน้ตอนการด าเนินงานวิจยัเพ่ือพฒันารูปแบบการเรียนออกเป็น 3 ขัน้ตอนหลกั ได้แก่ 
ขั ้นตอนที่  1 การส ารวจแหล่งการเรียนรู้ของจังหวัดสมุทรสงคราม ในขัน้ตอนนีผู้้ วิจัย

ด าเนินการเพ่ือส ารวจแหล่งการเรียนรู้ของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยก าหนดกรอบของแหล่งการเรี ยนรู้
ออกเป็น 6  ด้าน ได้แก่  ด้านข้อมลูจงัหวดั  ด้านสถานท่ี  ด้านบุคคลส าคญั/ปราชญ์ชาวบ้าน  ด้านประเพณี
และศิลปวฒันธรรม ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน และด้านทรัยพยากรธรรมชาติ  โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
ต ารา งานวิจยั วารสาร เพ่ือน ามาวิเคราะห์ สงัเคราะห์และสรุปสาระส าคญัของข้อมลูเพื่อน ามาก าหนดเป็น
องค์ประกอบของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้    จากนัน้น าข้อมูลท่ีได้มาด าเนินการสอบถามความคิดเห็น
ข้าราชการครูในโรงเรียนส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาสมุทรสงครามจ านวน 327 คน   จากการก าหนดขนาด
กลุ่มตวัอย่าง โดยใช้ตารางส าเร็จของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie  and  Morgan, 1970)  และผู้ เช่ียวชาญด้าน
องค์ประกอบแหล่งการเรียนรู้และองค์ประกอบฐานข้อมูล จ านวน 15 ท่าน และบุคลากรสงักัดส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม และส านักงาน กศน.จังหวัด
สมุทรสงคราม จ านวน 5 คน และสมัภาษณ์บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับแหล่งการเรียนรู้ในจงัหวดัสมุทรสงคราม 
จ านวน 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สมทุรสงคราม และส านกังาน กศน. จงัหวดัสมทุรสงคราม จ านวน 5 คน 

ขัน้ตอนที่ 2 การพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดสมุทรสงคราม  โดยการน าข้อมลู
ท่ีได้จากขัน้ตอนท่ี 1 มาด าเนินการพฒันาเป็นฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยจดัแยก
ประเภทของรายการข้อมูลต่างๆ ท่ีได้จากขัน้ตอนท่ี 1 โดยแยกออกเป็น 6 ประเด็น ได้แก่   ด้านข้อมูลจงัหวดั  
ด้านสถานท่ี  ด้านบุคคลส าคญั/ปราชญ์ชาวบ้าน  ด้านประเพณีและศิลปวฒันธรรม ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
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และด้านทรัพยากรธรรมชาติ จากนัน้น าฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญด้านฐานข้อมูลและด้าน
เนือ้หา จ านวน 6 ท่าน พิจารณาความถูกต้อง เหมาะสมของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ท่ีพฒันาขึน้  พบว่า 
โดยภาพรวมคณุภาพของฐานข้อมลู มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.71  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

ขัน้ตอนที่ 3 การทดลองใช้และตรวจสอบคุณภาพของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในจังหวัด
สมุทรสงคราม โดยให้ครูผู้ สอนในระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
สมทุรสงคราม จ านวน 5 คน ทดลองใช้ฐานข้อมลูแหล่งการเรียนรู้ในจงัหวดัสมทุรสงครามท่ีพฒันาขึน้ จากนัน้
ให้ครูผู้ สอนด าเนินการท าแบบประเมินคุณภาพฐานข้อมูล และนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
ศรัทธาสมุทร  จ านวน 41 คน ทดลองใช้ฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ ในจังหวัดสมุทรสงครามท่ีพัฒนาขึน้ 
จากนัน้ให้นกัเรียนด าเนินการท าแบบประเมินความพงึพอใจออนไลน์ 

สรุปผลการวิจัย 
1. ข้อมลูพืน้ฐานในการพฒันาฐานข้อมลูแหลง่การเรียนรู้ในจงัหวดัสมทุรสงครามแบง่ออกเป็น 2 ส่วน

คือ ด้านฐานข้อมลูและด้านแหลง่การเรียนรู้ ซึง่ปรากฏบนเว็บไซต์ www.sskdatabase.com 
1.1 ด้านฐานข้อมลู 
สว่นประกอบของฐานข้อมลู ประกอบด้วย  เนือ้หา  ภาพประกอบ  การสืบค้นข้อมลู การเพิ่ม/

การลด/แก้ไข ข้อมลู คูมื่อการใช้ฐานข้อมลู การเช่ือมโยงไปยงัสว่นท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ และการพิมพ์รายงาน  
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1.2 ด้านแหลง่การเรียนรู้ สว่นประกอบของแหลง่การเรียนรู้ 
 1.2.1 ข้อมูลจังหวัด ประกอบด้วย ประวตัิจงัหวัด สภาพทัว่ไป ท่ีตัง้และอาณาเขต 

เศรษฐกิจ การคมนาคม  ประชากร  แผนท่ีจงัหวดั  และผู้บริหารจงัหวดั 
1.2.2 แหล่งการเรียนรู้ประเภทสถานท่ี ประกอบด้วย  โบราณสถาน  โบราณวตัถ ุ

อนสุาวรีย์/อนสุรณ์สถาน  อทุยานประวตัศิาสตร์  ศาสนสถาน  พิพิธภณัฑ์  แหลง่ทอ่งเท่ียว และสถาปัตยกรรม 
1.2.3 แหล่งการเรียนรู้ประเภทบุคคล ประกอบด้วย ภูมิปัญญาชาวบ้าน ศิลปิน 

บคุคลส าคญัทางศาสนา  ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าชมุชน และผู้ รู้ด้านตา่งๆ 
1.2.4  แหล่งการเรียนรู้ประเภทประเพณีและวัฒนธรรม ประกอบด้วย ประเพณี/

พิธีกรรม  ศาสนาและความเช่ือ  ภาษาและวรรณกรรม  ศิลปะการแสดงและดนตรี  ทศันศิลป์ และเอกสาร/
หนงัสือ 

1.2.5 แหล่งการเรียนรู้ประเภทภูมิปัญญาท้องถ่ิน ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
อาชีพ และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 

1.2.6 แหลง่การเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วย ป่าชายเลนและ
แมน่ า้ล าคลอง 

ภาพประกอบ 1 ตวัอย่างฐานข้อมลูแหลง่การเรียนรู้จงัหวดัสมทุรสงคราม 
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2. ผลการพฒันาฐานข้อมลูแหลง่การเรียนรู้ในจงัหวดัสมทุรสงคราม
2.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จงัหวดัสมุทรสงคราม โดย

ภาพรวม พบว่า ผู้ เช่ียวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นว่าฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จงัหวัดสมุทรสงครามมีความ

เหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (X = 4.71, S.D. = .39)  โดยด้านการออกแบบและการสืบค้น (X = 4.72, 

S.D. = .23) และด้านการจดัการข้อมลู  (X = 4.72, S.D. = .53) มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ รองลงมา คือ ด้าน

เนือ้หา (X = 4.69, S.D. = .45) 
3. ผลการตรวจสอบคณุภาพของฐานข้อมลูแหลง่การเรียนรู้ในจงัหวดัสมทุรสงคราม

3.1 ผลการประเมินคณุภาพของฐานข้อมลูแหล่งการเรียนรู้จงัหวดัสมุทรสงครามโดยภาพรวม 

พบว่า ครูส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (X = 4.54, S.D. = .32)  โดยด้านการ

น าไปใช้ (X = 4.70, S.D. = .45) มากท่ีสดุ รองลงมา คือ ด้านการสืบค้น (X = 4.65, S.D. = .42)   และด้าน

เนือ้หา (X = 4.46, S.D. = .47)  ตามล าดบั 
3.2  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัด

สมทุรสงคราม พบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X = 4.39, S.D. = .29)  

เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า เนือ้หาสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ตามสาระวิชา (X = 4.71, S.D. = 

.60)  รองลงมา คือ ช่วยให้รู้แหล่งวิทยาการชมุชนมากขึน้  (X = 4.66, S.D. = .48)   และ ความเร็วในการ

แสดงผลข้อมลู (X = 4.49, S.D. = .71)  ตามล าดบั 

อภปิรายผล 
1. ผลการส ารวจองค์ประกอบฐานข้อมลู ประกอบด้วย เนือ้หา  ภาพประกอบ การสืบค้นข้อมูล

คูมื่อการใช้ฐานข้อมลู โดยในหน้าแรกของฐานข้อมลู ควรมีส่วนประกอบ เช่น  ช่ือหน่วยงาน เมนแูละเนือ้หา  
ตราสญัลกัษณ์ ช่ือฐานข้อมลู สอดคล้องกบัผลการศกึษาของคมกริช ซ้อนบญุ (2548) ท่ีท าการส ารวจระบบ
ฐานข้อมลูภูมิปัญญาท้องถ่ิน ว่าฐานข้อมลูควรมีรายละเอียดเก่ียวกับ ช่ือ หวัข้อ ท่ีอยู่โดยวางในต าแหน่งท่ี
สงัเกตง่าย  อ่านได้ชดัเจน และแสดงในทุกๆ หน้าของฐานข้อมูล  พร้อมทัง้มีรูปภาพซึ่งมีความทนัสมัย 
นอกจากนี ้ชนญัชิดา สวุรรณเลิศ (2548) และพรรณทิพา  หวัหนองหาร (2547) ได้ท าการพฒันาฐานข้อมูล
แหล่งการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม  ซึ่งประกอบด้วย การสืบค้นข้อมูลและการจัดการข้อมูล ด้านกราฟิก/
มลัติมีเดีย  ลกัษณะของตวัอกัษรท่ีใช้ในฐานข้อมลู ควรเลือกตวัอกัษรท่ีมีขนาดชดัเจนและอ่านง่าย สีของ
ตวัอกัษรเดน่ชดั สบายตา ไม่มีสีสนัและลวดลายมากเกินไป  สอดคล้องกบั แอนและคณะ (Ann et al, 2006) 
ท่ีกลา่ววา่ การออกแบบตวัอกัษรข้อความต้องมีความชดัเจน อ่านง่าย เลือกใช้ชนิดและขนาดของตวัอกัษรท่ี
คาดว่าเป็นตวัอกัษรมาตรฐานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกลุ่มเป้าหมาย  และไม่ควรใช้ตวัอกัษรเกินกว่า 2 
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รูปแบบใน 1 หน้าจอ สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ เจนจิรา  อนนัตกาล (2548) ท่ีท าการศกึษาองค์ประกอบ
ด้านมลัติมีเดียว่า ผู้ ใช้ให้ความส าคญักบัข้อความ ท่ีเป็นตวัอกัษรท่ีเป็นแบบท่ีอ่านง่าย ชดัเจน กลมกลืนกับ
ทกุๆ หน้า ขนาดตวัอกัษรของหวัเร่ืองเป็น 24 point ตวัหนา ขนาดของเนือ้หา 16 point  และสีพืน้หลงัควร
เป็นสีอ่อนและตวัอกัษรข้อความสีเข้ม สอดคล้องกบั   Pei-Chen and Hsing (2005) ท่ีกล่าวว่า การใช้พืน้
หลังและสีควรเลือกใช้พืน้หลังสีเข้ม ให้เลือกสีตัวหนังสือสีอ่อน หรือถ้าเลือกพืน้หลังสีอ่อนให้เลือกสี
ตวัหนงัสือสีเข้ม หลีกเล่ียงพืน้หลงัท่ีมีลาย 

2. ผลการส ารวจแหล่งการเรียนรู้จงัหวดัสมทุรสงคราม สรุปว่า ในการก าหนดขอบเขตเนือ้หาท่ี
ใช้ในการพฒันาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ ได้แบ่งประเภทแหล่งการเรียนรู้เป็น 6 ประเภท คือ ด้านข้อมูล
จงัหวดั  ด้านสถานท่ี  ด้านบคุคลส าคญั/ปราชญ์ชาวบ้าน   ด้านประเพณีและศลิปวฒันธรรม  ด้าน 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และด้านทรัพยากรธรรมชาติ  สอดคล้องกับงานวิจัยของพรรณทิพา  หัวหนองหาร 
(2547) ท่ีศึกษาองค์ประกอบของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ด้านวฒันธรรมจงัหวดัร้อยเอ็ด ประกอบด้วย 
ข้อมูลจังหวัดร้อยเอ็ด  สถานท่ีส าคัญ บุคคลและปราชญ์ชาวบ้าน วิถีชีวิต  ภูมิปัญญา  ของดีท้องถ่ิน 
เอกสารส าคญั ธรรมชาติวิทยา และอภิญญา สงเคราะห์สุข (2549) กล่าวว่าเนือ้หาข้อมูลท้องถ่ินใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏโดยรวม ประกอบด้วย สถานท่ีส าคญั  บุคคลส าคญัและปราชญ์ชาวบ้าน  วิถีชีวิต  
ภมูิปัญญา ของดีของท้องถ่ิน เอกสารส าคญั ธรรมชาตวิิทยา 

3. ผลการประเมินความเหมาะสมของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จงัหวัดสมุทรสงคราม โดย
ภาพรวม พบวา่ ผู้ เช่ียวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นว่าฐานข้อมลูแหล่งการเรียนรู้จงัหวดัสมทุรสงครามมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เน่ืองจากการเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล  มีความสะดวก สามารถตอบสนองผู้
ใช้ได้และใช้งานง่าย ท าให้ประสิทธิภาพอยู่ในระดบัมากท่ีสุด สอดคล้องกับ  ชนญัชิดา  สวุรรณเลิศ (2548) 
ท่ีกล่าวว่า การพฒันาฐานข้อมูลจะต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ ใช้ได้เป็นอย่างดี มีความ
เหมาะสมในการสืบค้น แหล่งจดัเก็บการบนัทึกข้อมลู การสืบค้นสารสนเทศ การรายงานผล การพิมพ์ข้อมลู 
องค์ประกอบเหล่านี ้สร้างความพึงพอใจต่อผู้ ใช้ระบบ  และสอดคล้องกับงานวิจยัของ จิรศกัดิ์  คณุอุดม 
(2547)  ท่ีออกแบบโปรแกรมฐานข้อมูล ท่ีใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว สามารถกรอกข้อมูล บนัทึกข้อมูล 
ค้นหาข้อมลูและปรับเปล่ียนข้อมลูได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัด
สมุทรสงคราม พบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก  เน่ืองจากฐานข้อมูล แหล่งการ
เรียนรู้ท่ีพฒันาขึน้ มีเนือ้หาท่ีอ่านเข้าใจง่าย มีภาพประกอบ มีข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ตรงกับความต้องการ
ของผู้ ใช้ ซึ่งสอดคล้องกับคมกริช  ซ้อนบุญ (2548) ท่ีกล่าวว่า ระบบฐานข้อมูลท่ีสามารถเก็บข้อมูลได้
จ านวนมาก และสามารถสืบค้นได้จากค าค้น ท าให้เกิดความพึงพอใจในการค้นหาข้อมลู ซึ่งข้อมลูท่ีดีควรมี
ประโยชน์ ถกูต้องแมน่ย า มีความสมบรูณ์ครบถ้วนและตรงกบัความต้องการของผู้ใช้ 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ครูผู้สอนสามารถใช้ฐานข้อมลูแหลง่การเรียนรู้ เป็นส่ือกระตุ้นให้นกัเรียนเห็นถึงความส าคญัและ

ตระหนกัถึงแหลง่การเรียนรู้ในท้องถ่ิน ในการอนรัุกษ์ท้องถ่ินของตนเอง 
2. ควรมีการน าฐานข้อมลูไปเช่ือมโยงกบัรายวิชาตา่งๆ เพ่ือให้นกัเรียนมีความรู้เพิ่มเตมิเก่ียวกบั

แหลง่การเรียนรู้ตา่งๆ ในจงัหวดัสมทุรสงคราม 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ควรมีการวิจยัการพฒันารูปแบบการน าเสนอฐานข้อมลูให้มีความแปลกใหม่เพิ่มขึน้   โดยน าเอา

ระบบมลัตมีิเดีย ภาพเคล่ือนไหวหรือวีดทิศัน์มาใช้ในการจดัเก็บลงฐานข้อมลู จะท าให้มีความนา่สนใจมาก
ยิ่งขึน้ 

2. ควรมีการพฒันาฐานข้อมลูให้ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์กบัฐานข้อมลู เช่น การให้ผู้ เรียนได้มีสว่นร่วม
มากกว่าการอ่านรายละเอียดเนือ้หาเพียงอย่างเดียว ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์กบัคอมพิวเตอร์ 
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