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บทคัดยอ
  การวิจยัครัง้น้ี มวัีตถุประสงค เพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมลูวดัและวฒันธรรม โดยสรางกระบวนการมสีวนรวม
ของคณะสงฆ และชมุชน ในการพัฒนาฐานขอมลูวดั ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวัดแมฮองสอน และเผยแพรใหเปนแหลงศกึษา
คนควาของบุคคลทั่วไป โดยมีกระบวนการวิจัย ตั้งแตขั้นตอนของการศึกษาคนควาขอมูลที่เก่ียวของกับระบบ         
สาํรวจขอมลู วิเคราะหและออกแบบระบบ สรางระบบฐานขอมลูและพัฒนาระบบสารสนเทศรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชัน่ 
โดยมกีารเผยแพรขอมลูผานระบบเครอืขายอินเทอรเน็ต และประเมนิประสทิธิภาพการทํางานของระบบเพือ่ปรบัปรงุ
พัฒนาใหดีย่ิงขึ้น  และจัดอบรมใหความรูการใชงานระบบท่ีพัฒนาข้ึนแกคณะสงฆ
  จากการประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบ โดยกลุมตวัอยางพระสงฆจาํนวน 30 รปู พบวาคาเฉล่ีย
สูงสุด คือสวนความถูกตองของเน้ือหาและการนําไปใชประโยชน คาเฉล่ีย 4.30 รองลงมาคือ  สวนการบริหารจัดการ
ขอมูลสําหรับผูดูแลระบบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 สวนการแสดงผลเว็บไซต มีคาเฉล่ีย 4.13  และมีคาเฉล่ียรวม            
ทั้ง 3 สวนเทากับ 4.19 อยูในระดับมีประสิทธิภาพมาก   

Abstract
  The objective of this study was to develop the database system to publish temples and culture 
information based on the establishment of temple and community participation of database development 
in the Mae Hongson area as a learning center for the general public. The study processes consisted of 
relevant research information related to the system, collected analysis of survey data to determine the 
suitable database system design and the development of web application function to be published via 
the internet.  Then, it is followed by an evaluation of the system performance to improve and correct previous 
faults through training on how to utilize the system for the clergy.
  The result of the system effectiveness study from the sampling of 30 clergymen found that the 
accuracy of the content and its utilization has the highest average score of 4.30.  The information management 
of the system administrators has the second highest score of 4.14 while the website display has the      
average score of 4.13.  The average score of all 3 parts is 4.19 which is considered to be effectively 
valid.  

การพัฒนาระบบฐานขอมูลวัดและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน
Database System Development of The Temple and Culture in Maehongson Province
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บทนํา
  สภาพสังคมไทยในปจจุบัน สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยมากข้ึนทุกวันท้ังทาง     
ดานการเมือง เศรษฐกิจ การปรับตัว ทุกอยางดําเนินการไปอยางรวดเร็วทําใหประชาชนหันไปพ่ึงวัตถุ เพ่ือใชเปน
เคร่ืองอํานวยความสะดวกใหแกตนเอง จนเกิดเปนความเคยชิน คิดวาวัตถุเคร่ืองมือเคร่ืองใชตาง ๆ เหลาน้ี คือ            
สิ่งจําเปนของการดํารงชีวิต โดยลืมนึกถึงศักยภาพของรางกายและจิตใจของตนเอง การเขาวัด เพ่ือทํากิจกรรมตางๆ 
เหมือนในอดีต เร่ิมลดนอยลง เหลือเพียงแต ผูสูงอายุ ที่จะเขาวัด ทําบุญ รวมถึงการทองเท่ียวก็จะมีแตวัดในเมือง  
หรือวัดที่มีชื่อเสียงเทาน้ันถึงจะเปนที่รู จัก วัดที่อยูไกลหรืออยูนอกเมือง จะไมไดรับความสนใจ รวมทั้งขอมูล                  
รายละเอียดตางๆ ของวดั ก็จะไมสามารถคนหาได เพราะขาดการรวบรวมและเผยแพรตอสงัคม หากมีการจดัทาํ   และ
สงเสริม    การรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของกับวัด เพ่ือเปนแหลงศึกษา หาความรู และบริการขอมูล จะเปนการทํานุบํารุง 
พระพุทธศาสนา สืบตอไป
  สาํนักงานจังหวัดแมฮองสอน (2556)  ไดกลาวถึงประวัตคิวามเปนมา ของจงัหวัดแมฮองสอนไววา หลงัจาก
ยุคกอนประวัติศาสตรผานไป เร่ิมมีหลักฐานท่ีเปนบันทึกเร่ืองราว พงศาวดาร ตํานาน และคําบอกเลาสืบตอกันมา 
ประกอบหลักฐานท่ีเปนโบราณสถานและโบราณวัตถุทีค่นพบในพ้ืนท่ี สรปุไดวาการต้ังถ่ินฐานในจังหวัดแมฮองสอน
ได 3 ประเด็นหลัก คือ 1) คนไต (ไทใหญ) อพยพมาจากรัฐฉาน สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา เขามาต้ังหลักแหลง
ทําการเกษตรในพื้นที่ตาง ๆ 2) การขยายตัวของหมูบานตาง ๆ ที่เปนหมูบานใหญมีผูคนมากขึ้น อพยพไปตั้ง               
บานเรือนอยูรวมกันจนกลายเปนหมูบาน ตั้งถ่ินฐานกระจายตัวอยูตามท่ีราบระหวางหุบเขาและพ้ืนท่ีสูง มีชีวิต        
ความเปนอยูผูกพันกับปาเขาแมนํ้า และ 3) คนเมืองอพยพมาจากจังหวัดใกลเคียง โดยจังหวัดท่ีมีการอพยพเขามา
มากท่ีสุด คือ เชียงใหม รองลงไป คือ จังหวัดแพร พะเยา และเชียงราย ตอมาเม่ือมีการต้ังถ่ินฐานไดมั่นคงแลว              
ผูปกครองเมืองจึงจัดระบบเมืองใหเปนรูปแบบเมืองหนาดาน โดยยกแมฮองสอนเปนเมืองหนาดานในป พ.ศ. 2417 
มีขุนยวม เมืองปาย เปนเขตแดน เมืองยวมเปนเมืองรอง ใหมีเจาฟาปกครองเมือง และจัดใหเปนสวนหน่ึง                       
ของเชียงใหม เรียกวา “บริเวณเชียงใหมตะวันตก” ตอมาเปลี่ยนเปน “บริเวณพายัพเหนือ” และใหเปลี่ยนเปน          
“จังหวัดแมฮองสอน” ดังเชนปจจุบัน 
  งานวิจัย ในปการศึกษา 2554 เร่ือง “การพัฒนาระบบฐานขอมูลวัด ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม”  ในป        
การศึกษา 2555 เร่ือง “การพัฒนาระบบฐานขอมูลวัดในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน และการสืบคนสารสนเทศผาน          
เครือขายอินเทอรเน็ต”  งานวิจยัดังกลาว ทางสํานักงานพระพุทธศาสนา และคณะสงฆ จงัหวัดเชียงใหม จงัหวัดลําพูน 
ไดเล็งเห็นความสําคัญของงานวิจัยดังกลาว จึงไดลงนามบันทึกขอตกลง (MOU)  วาดวยความรวมมือเพ่ือสนับสนุน
ดานการจัดทําระบบฐานขอมูลวัดใหเปนแหลงศึกษาคนควาขอมูลดานศาสนาและวัฒนธรรม โดยมหาวิทยาลัย       
ฟารอสีเทอรน สนบัสนนุงบประมาณและบคุลากร จดัทาํงานวิจยั ดานการพัฒนาระบบฐานขอมลูวดั ในเขตพ้ืนทีจ่งัหวดั 
และมอบหมายใหบุคลากรดูแลในสวนของระบบฐานขอมูล และสวนของเคร่ืองแมขาย (Web Server) ที่ใชในการ    
จัดเก็บฐานขอมูล ใหทํางานไดอยาง มีประสิทธิภาพ สํานักงานพระพุทธศาสนาเปนผูใหขอมูลพ้ืนฐานที่เก่ียวของ      
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กับวัดเพ่ือบันทึกลงฐานขอมูล  ติดตอประสานงานกับคณะสงฆ หนวยงาน และผูมีสวนเก่ียวของ ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด 
เขามามีสวนรวมในการจัดทําฐานขอมูล และมอบหมายใหบุคลากรสํานักงานพระพุทธศาสนา ทําหนาท่ีเปนผู     
ประสานงาน ดแูลดานขอมลูทีเ่ก่ียวของ ปรบัปรงุขอมลู ใหเปนปจจบุนัอยูเสมอ ตลอดจนนาํผลการวิจยัไปใชประโยชน
โดยการเผยแพรระบบฐานขอมูลที่ไดจัดทําข้ึน ผานทางเว็บไซตของสํานักงานพระพุทธศาสนา  และทางคณะสงฆ  
ระดับเลขานุการเจาคณะทุกตําแหนง ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด ไดเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการการใชงานระบบท่ีจัดทําข้ึน 
เพ่ือจัดทําระบบฐานขอมูลใหมีความถูกตอง และเปนผูทําหนาท่ีปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันตอไป 
  ดังน้ันในปการศึกษา 2556 เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคม จึงไดทําการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซึ่งประกอบดวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ดานระบบฐานขอมูล และเทคโนโลยีการส่ือสาร (Information and                
Communication Technology)  และไดปรับปรุงระบบ จากงานวิจัยท่ีผานมา ใหสามารถรองรับขอมูลวัด ครอบคลุม 
เขตพ้ืนท่ีจงัหวัดอืน่ๆ ของประเทศ  โดยในครัง้น้ีไดเลือกจงัหวัดแมฮองสอน ทีม่คีวามสําคัญในทางศิลปะและวัฒนธรรม  
เปนพ้ืนท่ีดําเนินการ จึงไดจัดทํางานวิจัยเร่ือง “การพัฒนาระบบฐานขอมูลวัดและวัฒนธรรม ในเขตพ้ืนท่ี                    
จังหวัดแมฮองสอน”  โดยไดรวมกับสํานักพระพุทธศาสนา และคณะสงฆ จังหวัดแมฮองสอน โดยมีวัตถุประสงค      
เพ่ือใหบริการสารสนเทศ เผยแพรขอมูลผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ในรูปแบบของเว็บไซต และไดแหลงขอมูล 
สารสนเทศ ที่เปนศูนยกลางการเรียนรู ใหแกบุคคลทั่วไป สําหรับใชในการศึกษาคนควาขอมูลตอไป

วัตถุประสงคของการศึกษา
  1. เพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลวัดและวัฒนธรรม ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน 
  2. เพ่ือเผยแพรขอมูล และใหบริการขอมูลที่เก่ียวกับวัดและวัฒนธรรม ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน             
ใหเปนแหลงศึกษาคนควาของบุคคลทั่วไป
  3. เพ่ือสรางกระบวนการมีสวนรวมของคณะสงฆ และชุมชน ในการจัดทําฐานขอมูลวัดและวัฒนธรรม          
ในเขตพ้ืนท่ี จังหวัดแมฮองสอน
 
วิธีการวิจัย
  งานวิจัย เร่ือง การพัฒนาระบบฐานขอมูลวัดและวัฒนธรรม ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน ในครั้งน้ี  มีราย
ละเอียดของกลุมประชากร เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา การวางแผนและเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 
ดังน้ี
  1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง
        1.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาในครั้งน้ี คือ วัด ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน โดยทําการสัมภาษณ
เฉพาะผูที่เก่ียวของ ไดแก เจาอาวาส หรือพระผูรับผิดชอบ ซึ่งจังหวัดแมฮองสอน แบงการปกครองสวนทองถิ่น        
จํานวน 7 อําเภอ ประกอบดวยวัดทั้งสิ้น 268 วัด (สํานักงานพระพุทธศาสนา  จังหวังแมฮองสอน, 2556)                             
ซึ่งเปนจํานวนวัด  ที่มีอยูทั้งหมดในจังหวัด ดังตารางท่ี 1
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ตารางที่ 1  
แสดงจํานวนวัด ในเขตพ้ืนท่ี  จังหวัดแมฮองสอน

ท่ีมา : สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแมฮองสอน, 2556
             
   1.2 กลุมตัวอยางในประเมินระบบฐานขอมูล ไดแก พระเลขาธิการเจาคณะอําเภอ พระเลขาธิการ          
เจาคณะตําบล และตัวแทนจากวัดตางๆ ทั้ง 7 อําเภอ ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน จํานวน 30 รูป ที่เขาอบรม           
เชิงปฏิบัติการ เพ่ือทดสอบการทํางานของระบบฐานขอมูล
  2.  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา
      2.1 ขอมูลดานทุติยภูมิ 
    เก็บรวบรวมขอมลูพืน้ฐาน ทีเ่ก่ียวของกบัวดัไดแก จาํนวนวัด ชือ่วดั สถานท่ีตัง้ ชือ่เจาอาวาส  เปนตน 
จากเอกสารสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแมฮองสอน บทความที่เก่ียวของทางอินเทอรเน็ต และเอกสารท่ี            
เก่ียวของอื่นๆ   
      2.2 ขอมูลดานปฐมภูมิ  
    จัดทําแบบสํารวจขอมูลวัด โดยทําการออกแบบแบบสํารวจขอมูลวัด ใหมีโครงสรางท่ีเหมาะสม 
สอดคลองตามวัตถุประสงคของการศึกษา  โดยใชวิธีการสัมภาษณจากเจาอาวาส หรือพระผูรับผิดชอบ เพราะเปน  
ผูที่ทราบขอมูลของวัดมากท่ีสุด และรอบรูทั้งขอมูลทั่วไปและขอมูลที่สําคัญของวัด แบบสํารวจชุดนี้ประกอบดวย  
ขอมูลทั่วไปของวัด ประวัติของวัด  ขอมูลเจาอาวาสวัด ขอมูลสถานภาพของวัด ขอมูลศาสนสถานภายในวัด             
ขอมลูศาสนสมบตั ิขอมลูเก่ียวกับปฏทินิกิจกรรมงานบญุของวดั ขอมลูการเดินทาง/แผนทีต่ัง้วัด ขอมลูทีม่คีวามสาํคัญ
ตอการสงเสริมการทองเท่ียวท่ีมีผลตอการเดินทางมาวัด และขอมูลทางวัฒนธรรมท่ีมีเชื่อมโยงกับวัด ไดแก                
ขอมลูดานบคุคลทางวัฒนธรรม ประกอบดวย ศลิปน ปราชญชาวบาน แหลงขอมลูดานวิถีชวิีต ประกอบดวยชาติพันธุ 
ภาษา ประเพณี พีธีกรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาชาวบาน  ศิลปการแสดงและดนตรี

  
  

    
1  38 24 2 4 

2  27 13 2 3 

3  5 18 - 5 

4  13 23 1 2 

5  11 14 1 1 

6  33 12 1 - 

7  6 8 - 1 

 133 112 7 16 
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      2.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการพัฒนาระบบฐานขอมูล
    งานวิจยัเร่ือง การพัฒนาระบบฐานขอมลูวดัและวัฒนธรรม ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวัดแมฮองสอน ทีไ่ดจดั
ทาํข้ึนในคร้ังน้ี จดัทําในรูปแบบของ Web Application โดเมนเนม (domain name) www.templethailand.org  พัฒนา
โดยภาษาพีเอสพี (PHP) และจัดเก็บขอมลูดวยโปรแกรมจัดการฐานขอมลู มายเอสคิวแอล (MySQL) แบงการพัฒนา
ออกเปน 2 สวนหลัก คือสวนท่ีนําเสนอขอมูลที่เก่ียวของกับวัด และวัฒนธรรม ปฏิทินกิจกรรมงานบุญของวัด รวมทั้ง
ระบบการสืบคนสารสนเทศ และสวนสําหรับผูดูแลระบบ (Administrator)ในการจัดการขอมูลระบบท้ังหมด  
  3.  การวางแผนและการเก็บรวบรวมขอมูล
      3.1 การจัดทําแบบสํารวจขอมูล  เพ่ือเปนเคร่ืองมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม โดยติดตอ
สาํนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแมฮองสอน และคณะสงฆจงัหวัดแมฮองสอน เพ่ือสัมภาษณเก่ียวกับขอเท็จจรงิ ใน
การจัดเก็บขอมลูวัด ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวัดแมฮองสอน เพ่ือนาํมาวิเคราะห ออกแบบแบบสํารวจขอมลู ใหมคีวามเหมาะสม 
ตลอดจนประสานงานการลงพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูลภาคสนาม
   3.2  ตรวจสอบแกไขแบบสาํรวจขอมูลใหถกูตองสมบูรณ โดยนําแบบสํารวจท่ีไดจดัทําข้ึน นาํเสนอ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแมฮองสอน ตรวจสอบความถูกตอง ความชัดเจน และความเหมาะสมของคําถาม 
และนํามาปรับปรุงแกไขใหถูกตอง
     3.3 การเตรียมความพรอมดานขอมูล  ติดตอขอความอนุเคราะหขอมูลท่ัวไปของวัด ในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดแมฮองสอนกับทางสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแมฮองสอน ไดแก ชื่อวัด ที่ตั้งวัดนิกาย ประเภทวัด          
ชื่อเจาอาวาส และรายละเอียดท่ีสําคัญอื่นๆ จํานวนท้ังหมด 268 วัด
      3.4 การเตรียมความพรอมผูเก็บขอมูล โดยมอบหมายใหนกัศึกษา ทีล่งทะเบียนเรียนรหัสวิชา INT105 
รายวิชาระบบฐานขอมลู ปการศึกษา 2556 จาํนวน 25 คน เพ่ือเปนการบูรณาการงานวิจยัเขาสูกระบวนการเรียนการสอน 
ใหนกัศึกษาไดนาํความรูภาคทฤษฎีทีไ่ดจากการเรียนไปประยกุตกับระบบงานจรงิไดอยางมปีระสทิธิภาพ โดยจัดให
มีการประชุมชี้แจงวัตถุประสงคของงานวิจัย อธิบายรายละเอียดของแบบสํารวจขอมูล การตอบแบบสํารวจขอมูล 
ตลอดจนวิธีการจัดเก็บขอมูลอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ
      3.5 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
    1) ประสานงานทางสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแมฮองสอน และคณะสงฆจงัหวัดแมฮองสอน 
ในการจดัสงแบบสาํรวจขอมลูใหแตละวัด กรอกขอมลู และจดัสงกลับคนืมายงัสาํนักพระพุทธศาสนาจังหวัดแมฮองสอน 
รวบรวมขอมูล จากน้ันนําสงขอมูลที่ไดใหแกผูวิจัย
    2) ในสวนของขอมูลที่ไมสมบูรณ ไดมอบหมายใหนักศึกษา ลงพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูลภาคสนาม            
โดยแบงขอบเขตพื้นท่ีการจัดเก็บขอมูล โดยคํานึงถึงภูมิลําเนาท่ีนักศึกษาอาศัยอยูเปนสําคัญ เพ่ือความสะดวกใน
การเดินทางและการเก็บขอมูล ใชเวลาเก็บขอมูลตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2556 จนถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2557
  4.  การวิเคราะหขอมูล
       4.1 การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลวัด ในสวนของขอมูลพื้นฐาน  ที่ไดจากการสํารวจ   
ไดแก  ชื่อวัด สถานที่ตั้ง ภาคสงฆ นิกาย และประเภทวัด ของแบบสํารวจแตละชุด โดยใชวิธีการเปรียบเทียบ                
กับทะเบียนขอมูลวัด ที่ไดจากสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแมฮองสอน เพ่ือพิจารณาวาขอมูลถูกตอง                         
ตรงกันหรือไม
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       4.2 การคัดแยกแบบสํารวจที่ไมสมบูรณ ในกรณีท่ีแบบสํารวจ ขอมูลไมครบถวน  ซึ่งสวนใหญ
พบวาจะเปนขอมูลที่มีการอางอิงเก่ียวกับวันท่ี เชน ไมทราบวันท่ีที่ไดรับอนุญาตสรางวัด วันท่ีที่ไดรับอนุญาตต้ังวัด 
เปนตน และขอมลูทีเ่ก่ียวกับลาํดับเจาอาวาสปกครองวัด ตัง้แตอดตี ถึงปจจบุนั จงึไดทาํการจัดกลุมแบบสาํรวจ ตาม
ลักษณะขอมูลที่ไมครบถวน เพ่ือนําไปปรับปรุง โดยการสํารวจขอมูลเพ่ิมเติมอีกรอบ 
   4.3  การคัดแยกแบบสํารวจที่มีความถูกตอง การนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจทั้งหมดที่มี                 
ความสมบูรณ ถูกตอง มาทําการพิจารณา เพ่ือทําการวิเคราะหและออกแบบระบบฐานขอมูล ตอไป
  5. วิเคราะหและออกแบบระบบ
        วิเคราะหระบบงานปจจบุนั เพ่ือศึกษาสารสนเทศข้ันพ้ืนฐานท่ีผูใชตองการ ออกแบบระบบท่ีไดจากการ
วิเคราะห โดยการนําระบบฐานขอมลูวดั เขตพ้ืนท่ี จงัหวัดลําพูน ทีไ่ดจดัทําไว จากงานวิจยัปการศึกษา 2555 ทีผ่านมา 
มาทําการปรับปรุง และออกแบบระบบฐานขอมูลเพ่ิมเติมใหมีความเหมาะสมกับระบบงาน   
  6.  สรางระบบฐานขอมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศตามที่ไดออกแบบไว 
       โดยจัดทําในรูปแบบของ Web Application เพ่ือเผยแพรขอมูลผานเครือขายอินเทอรเน็ต ประกอบดวย
รายละเอียด ดังน้ี
       6.1 ดานการจัดทําระบบฐานขอมูล เพ่ือใชในการจัดเก็บขอมลู ใหครอบคลมุขอมลูทีไ่ดจากการสํารวจ
        6.2 ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประกอบดวยระบบงานตางๆ ไดแก
          1) ระบบการจัดการสวนของฐานขอมูลเพ่ือใชในการบริหารจัดการขอมูลทั้งหมด ไดแก การเพ่ิม
ขอมูล การแกไขขอมูล การลบขอมูล และการคนหาขอมูล
    2) ระบบบริหารจัดการเน้ือหาเว็บไซต  จัดทําระบบเพ่ือใชในการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ขาว
ประชาสัมพันธ ฯลฯ  ผานทางเว็บไซต โดยมีเคร่ืองมอืทีใ่ชในการจัดการเน้ือหา ไดแก การสรางเน้ือหา การแกไขเน้ือหา 
การลบเน้ือหา 
    3) ระบบบริหารจัดการขอมูลผูใชระบบ ไดแก ผูดูแลระบบ  ผูใชงานระบบ  สมาชิกระบบ และ       
ผูใชงานท่ัวไป โดยสามารถสราง แกไขลบผูใชระบบได เพ่ือความปลอดภัย และการควบคุมบริหารจัดการการเขาใช
งานขอมูลใหมีประสิทธิภาพ
         4) ระบบปฏิทินกิจกรรม เพ่ือใชในการบริหารจัดการขอมูลกิจกรรมตางๆ ของวัดท้ังหมด ไดแก 
การเพ่ิมขอมูล การแกไขขอมูล การลบขอมูล และการคนหาขอมูล พรอมทั้งแสดงผลในรูปแบบปฏิทิน
        5)  ระบบสืบคนสารสนเทศ เพ่ือใหบริการขอมูลแกผูที่สนใจ ศึกษาขอมูล ใหสามารถเขาถึงขอมูล 
ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว
        6) การจัดทําระบบบริหารจัดการขอมูลดานวัฒนธรรม เพ่ือใชในการบริหารจัดการขอมูลดาน
วัฒนธรรมตางๆ ทีม่คีวามเช่ือมโยงวัดท้ังหมด ไดแก การเพ่ิมขอมลู การแกไขขอมลู การลบขอมลู และการคนหาขอมลู 
พรอมทั้งแสดงผลขอมูล
  7. ติดต้ังและทดสอบ 
       ตดิต้ังระบบบนเคร่ืองแมขาย และประมวลผลขอมลูผานเครือขายอินเทอรเน็ต เพ่ือทดสอบระบบ พรอมทัง้
ปรับปรุงระบบใหมีความถูกตอง
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  8.  จัดอบรม ใหความรู การใชงานระบบสารสนเทศ
   นิมนตตัวแทนพระสงฆจากวัด และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือเตรียมความพรอมในการทําหนาท่ี 
ปรับปรุงขอมูลใหถูกตองและเปนปจจุบัน พรอมทั้งประเมินผลการทํางานของระบบ โดยใชแบบสอบถาม ในการจัด
อบรมครั้งน้ีไดนํานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชา INT105: ระบบฐานขอมลู เขารวมเปนผูชวยวิทยากร ใหความชวยเหลือในการจดัทาํฐานขอมลูแกผูเขาอบรม

ผลการศึกษา   
  1.  ผลการออกแบบระบบ
        การพัฒนาระบบฐานขอมลูในครัง้นีไ้ด ทาํการออกแบบระบบการทาํงาน โดยนําเคร่ืองมอืตาง ๆ   เขามา
ชวยในการออกแบบ ดังน้ี
       1.1 แผนภูมิบริบทของระบบ (Context Diagram)
    แผนภูมบิรบิท เปนการแสดงภาพรวมของระบบ ตลอดจนความสัมพันธทีเ่กิดข้ึน รวมท้ัง แหลงกําเนิดขอมลู / แหลง
ใชสารสนเทศ หรือระบบที่อยูภายนอก ที่เก่ียวของกับระบบท้ังหมด อธิบายไดดวยภาพตอไปนี้

0

  

 

  จากภาพท่ี 1 แสดงใหเห็นถึงการทํางานของ ระบบฐานขอมลูวดั และวัฒนธรรมในเขตพืน้ท่ี จงัหวัดแมฮองสอน 
กับผูใชที่เก่ียวของ และแสดงถึงสิทธ์ิที่ผูใชสามารถใชงานได โดยจัดแบงกลุมของผูใชงานระบบ ออกเปน 4 กลุม     
ไดแก ผูดแูลระบบ ผูใชระบบ สมาชิก และบุคคลทั่วไป
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  1.2 แผนภูมิการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram)
   แผนภมูกิารไหลของขอมลู เปนแผนภาพท่ีแสดงใหเห็นถึงทศิทางการไหลของขอมลูทีม่อียูในระบบ และ
การดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นในระบบ อธิบายไดดังภาพตอไปนี้

ภาพท่ี 2: แผนภูมิการไหลของขอมูล ระดับที่ 0 ของ ระบบฐานขอมูลวัดและวัฒนธรรม เขตพ้ืนท่ี จังหวัดแมฮองสอน

  จากภาพท่ี 2 แผนภูมิการไหลของขอมูลในระดับ 0 แสดงถึงกระบวนการหลักในการทํางานของระบบ          
ฐานขอมลูวัดและวัฒนธรรม ในเขตพ้ืนท่ี จงัหวัดแมฮองสอน ประกอบดวยกระบวนการทํางาน ไดแก กระบวนการสมัคร
สมาชิก การเขาสูระบบ การจัดการขอมูลพ้ืนฐาน การสืบคนขอมูลพ้ืนฐาน และการสืบคนขอมูลทั้งหมด
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  2.  ผลการออกแบบระบบฐานขอมูล
       นาํขอมลูทีไ่ดจากการศึกษารวบรวม ตลอดจนขอมลูทีเ่ก่ียวของ และขอมลูทีไ่ดจากการสํารวจ ในสถานท่ีจรงิ  
มาวเิคราะหและออกแบบระบบฐานขอมลู โดยเลือกโมเดลจําลองความสัมพันธระหวางเอนทติี ้(Entity - Relationship  
Model : E-R Model)  ในการออกแบบ หลังจากน้ันทําการแปลงโมเดลใหอยูในรูปแบบ ระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 
(Relational Database) โดยท่ีตารางตางๆ ไดผานกระบวนการทําใหเปนบรรทัดฐาน (Normalized) เพ่ือลดความซํ้า
ซอน ทําใหการจัดการฐานขอมูลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แบงออกเปน 2 สวน คือ สวนแรกเปนการจัดเก็บขอมูล
วัดและวัฒนธรรม และสวนท่ีสองเปนระบบบริหารจัดการเน้ือหาของเว็บไซต และขอมูลปฏิทินกิจกรรมงานบุญ
      2.1 การจัดเก็บขอมูลวัดและวัฒนธรรม ไดแสดงรายช่ือตาราง คําอธิบาย และประเภทของตาราง
ทั้งหมด ดังตารางท่ี 2 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ตารางที่ 2 
รายช่ือตารางในสวนของการจัดเก็บขอมูลวัดและวัฒนธรรม

    
1 Culture     

2 Monk     

3 Monk_History     

4 Temple        

5 Temple _Ancient     

6 Temple _Antiques   

7 Temple _edu_manage   

8 Temple _Image   

9 Temple _Map   

10 Temple _status   

11 Amphur   

12 Ancient   

13 Antiques   

14 Culture_Type   

15 Education   

16 Edu_manage   

17 Position   

18 Province   
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19 Sect   

20 Status    

21 Tambon   

22 Temple _Type     

  2.2 ระบบบรหิารจัดการเนือ้หาของเวบ็ไซต และการจัดการขอมลูปฏทินิกิจกรรมงานบุญไดแสดงรายช่ือ
ตาราง คําอธิบาย และประเภทของตารางท้ังหมด ดังตารางท่ี 3 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ตารางที่ 3  รายช่ือตารางในสวนของการจัดการเน้ือหาเว็บไซต

    
1 Member 

 

   

2 Organization  

 

   

3 User     

4 Article  

  

5 Article_image  

 

6 Event  

 

7 Event_image 

  

8 LogFile  

 

9 Article_type   

10 Event_type   

11 User_type   

ตารางที่ 2 
รายช่ือตารางในสวนของการจัดเก็บขอมูลวัดและวัฒนธรรม (ตอ)
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  3.  ผลการออกแบบโครงสรางเว็บไซต
           การออกแบบโครงสรางเว็บไซต ในครั้งน้ี  ไดเลือกใชโครงสรางของเว็บไซตแบบลําดับข้ัน (Hierarchical 
Structure) ซึง่เปนการจดัระบบโครงสราง โดยแบงเน้ือหาออกเปนสวนตางๆ และมรีายละเอยีด ในแตละสวนลดหลัน่
กันมา ทาํใหงายตอการทําความเขาใจกบัโครงสรางของเน้ือหา โดยมีจดุเร่ิมตนท่ีจดุรวมจดุเดยีว คอื โฮมเพจ (Homepage) 
และเช่ือมโยงไปสูเน้ือหา (Web Page) ในลักษณะเปนลําดับจากบนลงลาง โดยมีรายละเอียดดังภาพท่ี 3

ภาพที่ 3:  โครงสรางของเว็บไซตแบบลําดับข้ัน

  4.  ผลการออกแบบสวนการแสดงผล
   ในการออกแบบสวนการแสดงผล ไดแบงการออกแบบออกเปน 2 สวนหลัก ไดแก สวนจัดการขอมูล
สําหรับผูดูแลระบบ (Administrator) และสวนแสดงผลหนาเว็บไซต (Homepage) โดยมีรายละเอียดดังน้ี
   4.1 สวนจัดการขอมูลสําหรับผูดูแลระบบ (Administrator) เปนการออกแบบสวนนําเขาขอมูล และ
สวนแสดงผลขอมูลของผูดูแลระบบ เพ่ือใชในการจัดการฐานขอมูลทั้งหมด การเขาสูระบบ สามารถกรอกขอมูล         
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ชื่อผูใช และรหัสผาน  เพ่ือเขาระบบ จะปรากฏหนาเว็บเพจ แสดงสวนของรายการเมนู สําหรับจัดการขอมูล                   
สวนแสดงขอมูลวัด ที่มีการเพ่ิมขอมูลลาสุด สถิติการเขาชมเว็บไซต และขาวสารสําหรับผูดูแลระบบ ดังภาพท่ี 4

ภาพที่ 4: แสดงหนาหลักสําหรับผูดูแลระบบ

  4.2 สวนการแสดงผลหนาหลักเว็บไซต
   เปนการออกแบบสวนแสดงผลขอมลูหนาหลักเว็บไซต (Homepage) สาํหรับบคุคลท่ัวไปท่ีเขาเย่ียมชม
เว็บไซตไดที่ http://www.templethailand.org  โดยมีรายละเอียดดังภาพท่ี 5

ภาพที่ 5: สวนแสดงขอมูลหนาแรกเว็บไซต
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  หลงัจากท่ีพัฒนาระบบแลวเสร็จได ตดิตัง้ระบบลงบนเคร่ืองแมขาย (Web Server) จากน้ันไดนมินตพระสงฆ 
ที่ดํารงตําแหนง พระเลขาธิการเจาคณะอําเภอ พระเลขาธิการเจาคณะตําบล และตัวแทนจากวัดตางๆ ทั้ง 7 อําเภอ 
ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวัดแมฮองสอน จาํนวน 30 รปู เขาอบรมเชงิปฏิบตักิาร เพ่ือทดสอบการทํางานของระบบ ในดานตาง ๆ
ไดแก สวนแรก คือสวนการแสดงผลเว็บไซต สวนท่ีสอง คือความถูกตองของเน้ือหา  และการนําไปใชประโยชน และ
สวนท่ีสามคือ สวนบริหารจัดการขอมูลสําหรับผูดูแลขอมูล พรอมทั้งประเมินผลการทํางานของระบบ โดยใช
แบบสอบถาม เพ่ือนําผลที่ไดมาทําการปรับปรุงระบบใหมีความสมบูรณ ถูกตองตอไป  สําหรับผลการประเมินการ  
ใชงานระบบ สรุปไดดังตารางท่ี 4

ตารางที่ 4 
ผลการประเมินการใชงานระบบ

สรุปและอภิปรายผล
  สรปุผลการประเมินการทํางานของระบบ โดยการประเมินท้ัง 3 สวน พบวาคาเฉล่ียสูงสุด คอืสวนความถูกตอง
ของเนือ้หาและการนําไปใชประโยชน ไดคาเฉลีย่ 4.30 รองลงมาคอื  สวนการบริหารจดัการขอมลูสาํหรับผูดแูลระบบ 
ไดคาเฉลีย่เทากับ 4.14 และสวนการแสดงผลเวบ็ไซต ไดคาเฉล่ีย 4.13  ซึง่มคีาเฉล่ียรวมทัง้หมดเทากับ 4.19 สามารถ
สรุปไดวาอยูในระดับมีประสิทธิภาพมาก ทําใหไดระบบฐานขอมูลที่เก่ียวของกับวัด ในดานตางๆ เชน การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมการสงเสริมการทองเที่ยว เปนตน และไดแหลงขอมูล ที่เปนศูนยกลางการเรียนรูเก่ียวกับวัด                       
ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน ใหแกบุคคลทั่วไป สําหรับใชในการศึกษาคนควาขอมูลตอไป
  ปญหา อุปสรรค และขอจํากัดของระบบ ทางผูวิจัยพบวา ปญหาและอุปสรรค มีดังตอไปนี้ 
  1. ขอมูลทางดานตําแหนงพิกัดภูมิศาสตรของสํานักสงฆบางแหงมีความคาดเคล่ือนจากตําแหนงจริง 
  2. ขอมูลรูปภาพประกอบของแตละวัด มีจํานวนนอย และคุณภาพของภาพไมคมชัด ทําใหสงผลตอดาน
ประสิทธิภาพในการแสดงผล
  3. ปญหาดานการสือ่สารขอมลู เน่ืองจากความเรว็ในการรบั - สงขอมลูบนอนิเทอรเน็ตของเครือ่งคอมพวิเตอร
ลูกขาย ที่เขามาใชงานไมเทากัน หากเคร่ืองที่มีความเร็วในการรับ - สง ขอมูลต่ํา ก็จะทําใหการแสดงผลรูปภาพ หรือ
เน้ือหาขอมูลบางสวนชา ซึ่งอาจจะเกิดผลกระทบตอประสิทธิภาพ ของการทํางาน 

  

 

 

1.  4.13 0.66  

2.  4.30 0.64  

3.  4.14 0.66  

 4.19 0.65  
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  แนวทางการพัฒนาในอนาคต
  1. พัฒนาระบบฐานขอมลู เพ่ือเผยแพรขอมลู และใหบรกิารขอมลูทีเ่ก่ียวกับวดั ใหครอบคลมุ จงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบน เชน จังหวัดลําปาง จังหวัดเชียงราย เปนตน
  2. พัฒนาระบบฐานขอมูลใหสามารถนําไปประยุกตใชกับการสงเสริมดานการทองเท่ียวเชิงศาสนา และ    
การทองเท่ียงเชิงวัฒนธรรม
  3. จดัทําขอมลูทางดานพิกัดภูมศิาสตร ใหมคีวามถูกตอง สอดคลองกับตําแหนงจรงิ โดยการติดตอ ประสานงาน 
กับผูเชี่ยวชาญทางดานภูมิศาสตร
  4. จัดเก็บขอมูลรูปภาพ ของแตละวัด ใหมีความสวยงาม ชัดเจน และถูกตอง
  5. พัฒนาระบบใหรองรับการแสดงผลบนอุปกรณสื่อสารเคล่ือนที่
  6. สรางเครือขายชุมชน เพ่ือการดําเนินงานรวมกันของกลุมผูใชงานท่ีเก่ียวของกับระบบ เชน คณะสงฆ   
จังหวัดแมฮองสอน สํานักพระพุทธศาสนาจังหวัดแมฮองสอน องคการปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เพ่ือดําเนินการจัดการขอมูล ใหถูกตองและเปนปจจุบัน
  7. จัดโครงการอบรมการใชงานระบบฐานขอมูลแกผูที่เก่ียวของของแตละพ้ืนท่ี เพ่ือสามารถใชงานระบบ    
ในการดําเนินการจัดเก็บขอมูลวัด ในพ้ืนท่ีของตนเอง เพ่ือการเผยแพรขอมูล สารสนเทศท่ีมีประโยชนตอไป
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