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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องระบบสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดน่าน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1)เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดน่าน 2)เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดน่าน 3)ใช้
เทคโนโลยีสารสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการสร้างแหล่งการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้พัฒนาระบบ ประกอบด้วยโปรแกรมการจัดการ
ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล โปรแกรมพีเอชพี เวอร์ชั่น 5.0.4 ระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็กซ์พี ไมโครซอฟท์อินเทอร์เน็ตเอ็กซ์
พลอเรอร์ เวอร์ชั่น 6.0.1 และโปรแกรมอโดบี โฟโต้ชอพ เวอร์ชั่น 7.0 ผู้ใช้งานระบบได้แก่ผู้ดูแลระบบ สมาชิก และผู้ใช้ทั่วไป
ผู้ศึกษาให้ผู้ใช้จานวน 30 คนประเมินการทางานของระบบ ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบใน
เกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพของระบบที่ 4.05)
คาสาคัญ: ระบบสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดน่าน

Abstract
The objective of the study “Development of Information Systems for Publicizing Local Art of Nan
Province On the Internet” are 1)to be a learning source of local art and culture of Nan Province 2)to
distribute knowledge on local art and culture of Nan Province and 3)to use information technology as a tool
to create the learning source. Tools utilized to develop the information system are : MySQL for database
management, PHP version 5.0.4 for database development, Microsoft Windows XP as operating system,
Microsoft internet explorer version 6.0.1 and Adobe Photoshop version 7.0. Uses of the system are : system
administrator, members and general. The system was evaluated by 30 users. Results of the evaluation
decaled that they were satisfied with the efficiency of the system at an above average (at 4.05 level)
Keywords: Information System for Publicizing Local Art, Publicizing Local Art of Nan

1. บทนา
ปัจจุบันข้อมูลความเป็นมาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นนับวันจะสูญหาย และไร้การสืบสาน ผลงานอันทรงคุณค่าด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมีความสาคัญยิ่งต่อท้องถิ่นจังหวัดน่าน เพราะเป็นประวัติศาสตร์ที่สืบต่อกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน มี
ความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของกลุ่มคนในอดีต เป็นบรรทัดฐาน จารีตประเพณี และต้น
กาเนิดความเชื่อในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลสาคัญหรือปราชญ์ชาวบ้าน วิถีการดาเนินชีวิต และภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็น
สิ่งอันทรงคุณค่า แต่ขาดการส่งเสริมจากรัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นเรื่องที่
ประเมินค่ามิได้สมควรยิ่งที่จะมีการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมเหล่านั้นไว้ให้ชนรุ่นหลังได้บังเกิดความรู้ต่อไป จากปัญหาใน
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เรื่องการสูญหาย ไร้การสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น มีแหล่งในการเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดน่านน้อย และขาด
การส่งเสริมจากรัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องดังนั้นผู้วิจัยจึงประสงค์ที่จะพัฒนาโดยนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือ
ในด้านการจัดการระบบสารสนเทศ และเป็นการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์สาหรับผู้สนใจ เป็นข้อมูล
การเรียนรู้แก่ชนรุ่นหลัง อันเป็นการกระตุ้นให้รู้จักค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ จากแหล่งสารสนเทศต่างๆ เช่นอินเทอร์เน็ต จึงมี
บทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ รู้วิธีแสวงหาความรู้ด้วยตนเองในรูปแบบ และวิธีการที่หลากหลาย ตลอดจนรักที่จะเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (สุกัญญา, 2536)
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2. เพื่อสร้างแหล่งการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมจังหวัดน่านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
3. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมจังหวัดน่านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
การทบทวนวรรณกรรม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(วาสนา, 2548) ได้ทาการศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับงานบริการของห้องสมุด และศูนย์สถาปัตยกรรม
ล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
สาหรับงานบริการของห้องสมุดและศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เครื่องมือที่ใช้
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับงานบริการของห้องสมุดคณะศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วยโปรแกรมภาษาสคริปต์ พีเอชพี ใช้ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน ใช้โปรแกรมมายเอสคิว
แอล ในการจัดการฐานข้อมูล และโปรแกรมไมโครซอฟต์ดรีมวีฟเวอร์ เอ็มเอ็กซ์เพื่อเขียนและแก้ไขเว็บเพจ ระบบสารสนเทศ
สาหรับงานบริการของห้องสมุดและศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบ่งผู้ใช้เป็น 4
กลุ่ ม คื อ บรรณารั ก ษ์ คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ผู้ บ ริ ห ารคณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุ คคลทั่วไป โดยบรรณารักษ์มีหน้าที่ดูแลระบบและจัดการสารสนเทศต่าง ๆ ในฐานข้อมูล
ผู้ใช้ระบบทั้ง 4 กลุ่มสามารถล็อกอินเข้ามาใช้งานระบบ ผ่านบราวเซอร์จากเครื่องไคลแอนท์ที่เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตได้
ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นนี้ ได้นาไปทดลองใช้งาน และประเมิน ผลด้วยแบบสารวจ ผู้ประเมินประกอบด้วย บรรณารักษ์
จ านวน 2 คน ผู้ บ ริ ห ารจ านวน 12 คน อาจารย์ แ ละบุ ค ลากรคณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ จ านวน 26 คน นั ก ศึ ก ษาคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์จานวน 35 คน และผู้ใช้ทั่วไปจานวน 25 คน ผลการประเมินพบว่าผู้ประเมินส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน
ระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.41 และ 3.29 ตามลาดับ ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถอานวยความสะดวกแก่บรรณารักษ์ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น
(อิสเรศ, 2548) ได้ศึกษาการจัดการเว็บของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารและให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีเครื่องมือสาหรับการศึกษารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยใช้โปรแกรมมาโครมีเดียดรีมวีฟเวอร์ รุ่นเอ็มเอ็กซ์ ในการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน และโปรแกรมโพสนุค ในการ
พัฒนาเว็บไซต์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากการทดสอบปฏิบัติงานจริง พบว่าระบบสามารถทางานได้ถูกต้องเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา
1.ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล 2 ประเภทคือ ข้อมูลปฐมภูมิเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพทั่วไปของท้องถิ่น ตั้งแต่
การสัมภาษณ์ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องและมีความรู้ในเรื่องศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การสังเกตกระบวนการทางานโดยแยกสังเกตตาม
หัวข้อที่กาหนด เพื่อนาข้อมูลที่ได้เข้าสู่ระบบ และออกแบบสอบถามเพื่อทราบความต้องการของผู้ใช้บริการ ข้อมูลทุติยภูมิ
ทาการศึกษาในเรื่องศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นตามขอบเขตที่กาหนดไว้จากตารา เอกสาร และสถานที่สาคัญต่างๆ เพื่อนาข้อมูลมา
ใช้กาหนดขั้นตอนในการทางาน และนามาใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศต่อไป
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2.วิเคราะห์ระบบงานจัดเก็บรายละเอียดผู้ใช้งานดังต่อไปนี้ 1)ข้อมูลผู้ดูแลระบบ หมายถึง ผู้ดูแลระบบปฏิบัติการทั้งหมด
2)ข้อมูลสมาชิก หมายถึง ผู้ที่มีความสนใจด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดน่านเป็นพิเศษ และ3)ข้อมูลผู้ใช้ทั่วไป หมายถึง ผู้ที่มี
ความสนใจด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดน่าน
3.กาหนดขอบเขตการสร้างระบบฐานข้อมูล ได้แก่สร้างฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มุ่งเน้น
บุคคลสาคัญ ปราชญ์ชาวบ้าน วิถีชีวิตชาวบ้าน และภูมิปัญญาชาวบ้านในจังหวัดน่าน ขอบเขตการสืบค้นต่างๆ ได้แก่ การค้นหา
ข้อมูล การเลือกภาพตามต้องการ และมีการแสดงความคิดเห็นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
4.พัฒนาเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานบุคคลสาคัญและปราชญ์ชาวบ้าน เผยแพร่วิถีชีวิตชาวบ้านและชนเผ่าต่างๆ ในจังหวัด
น่าน เผยแพร่ผลงานภูมิปัญญาชาวบ้าน และเผยแพร่ผลงานอุตสาหกรรมผ้าทอในจังหวัดน่าน ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
5.ทดลองใช้โปรแกรมพร้อมทาแบบสอบถามจากระบบ ประเมินผลความพึงพอใจจากการเข้าชมเว็บไซต์
6.ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่เว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปจากเครือข่ายท้องถิ่น เช่นอินเทอร์เน็ตตาบลเพื่อเผยแพร่
ความรู้สู่ภายนอกผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล

รูปที่ 1 แสดงภาพหน้าหลักเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์
การออกแบบหน้าเว็บเพจในการแสดงผลเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างเว็บไซต์ และเหมาะสมกับการใช้งานที่เป็นระบบ
สารสนเทศเพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมจังหวัดน่าน จึงต้องออกแบบโดยใช้รูปแบบและสีสันให้อ่านง่าย และมี
สารสนเทศที่น่าสนใจ โดยจะมีการนาไปใช้งานจริงกับจานวนผู้ใช้ 3 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ดูแลระบบ สมาชิก และผู้ใช้งานทั่วไป
โดยผู้ใช้งานระบบแต่ละกลุ่มสามารถทางานกับระบบได้แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสิทธิที่ได้รับ ดังนี้
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รูปที่ 2 แสดงภาพการออกแบบหน้าจอเว็บเพจผูด้ ูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ หมายถึง ผู้ดูแลระบบปฏิบัติการทั้งหมด มีสิทธิในการใช้งานระบบดังนี้ จัดการสิทธิผู้ใช้งาน, จัดการข้อมูล
ศิลปวัฒนธรรม, จัดการฐานข้อมูล, กาหนดค่าต่างๆ ของโปรแกรม, อนุมัติข้อมูลศิลปวัฒนธรรมของสมาชิก , กาหนดเงื่อนไขการ
สืบค้น, ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ, จัดการข้อมูล เว็บบอร์ด และสมุดเยี่ยม, รายงานข้อมูลศิลปวัฒนธรรม, ผลสรุปแบบสารวจ
ความคิดเห็น

รูปที่ 3 แสดงภาพสิทธิการเข้าใช้งานระบบสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก หมายถึง ผู้ที่มีความสนใจด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดน่านเป็นพิเศษ มีสิทธิในการใช้งานระบบ
ดังนี้ ลงทะเบียนการใช้งานระบบ, แก้ไขข้อมูลส่วนตัว, สืบค้นข้อมูลศิลปวัฒนธรรม, เพิ่มเติมข้อมูลและรูปภาพศิลปวัฒนธรรม, เพิ่ม
ข้อมูลเว็บบอร์ด และสมุดเยี่ยมได้รับข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ผ่านทางอีเมล์ , สามารถส่งเรื่องด้านศิลปวัฒนธรรม, ท้องถิ่น
สามารถตอบแบบสารวจความคิดเห็น

รูปที่ 4 แสดงภาพสิทธิการเข้าใช้งานผู้ใช้ทั่วไป
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ข้อมูลผู้ใช้ทั่วไป หมายถึง ผู้ที่มีความสนใจด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดน่าน มีสิทธิในการใช้งานระบบ ดังนี้ สืบค้น
ข้อมูลศิลปวัฒนธรรม, เพิ่มข้อมูลเว็บบอร์ด และสมุดเยี่ยม, สามารถตอบแบบสารวจความคิดเห็น
อภิปรายผล
ระบบสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดน่าน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แบ่งผู้ใช้เป็น 3 กลุ่มประกอบด้วย
กลุ่มผู้ดูแลระบบ กลุ่มสมาชิก และกลุ่มผู้ใช้ทั่วไป ได้ติดตั้งระบบและทดลองใช้ภายในห้องปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง คืออาจารย์ จานวน 10 คน เจ้าหน้าที่ จานวน 5
คน นักศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 8 คน และอื่นๆ จานวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน โดยทดลองใช้โปรแกรมพร้อมทา
แบบสอบถามจากระบบ ซึ่งการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบ ผลการประเมินพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน
ส่วนใหญ่เห็นว่าระบบมีประสิทธิภาพระดับดี คือ ระบบมีความรวดเร็วในการแสดงผลของเว็บไซต์ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.36 ระบบที่
พัฒนาขึ้นนี้ สามารถทางานได้ถูกต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอิสเรศ พรหมศิลป์ อีกทั้งยังสามารถ
นารูปแบบของระบบสารสนเทศไปเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ด้านอื่นๆ ต่อไป

4. สรุป
ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถทางานได้ถูกต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพราะก่อนการวิจัย ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาเอกสาร
และทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ โดยใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในเครื่อง
เซิร์ฟเวอร์ และซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ จะมีการนาไปใช้งานจริงกับจานวนผู้ใช้ 3 กลุ่ม ประกอบด้วยผู้ดูแล
ระบบ สมาชิก และผู้ใช้งานทั่วไป โดยผู้ใช้งานระบบแต่ละกลุ่มสามารถทางานกับระบบได้แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสิทธิที่ได้รับ จาก
การพัฒนาระบบพบปัญหาและอุปสรรค คือ การอัพโหลดข้อมูลในแต่ละครั้งจะมีปริมาณมากทาให้สิ้นเปลืองทรัพยากรภายใน
ระบบ ระบบมีข้อจากัดในเรื่องการสารองข้อมูล เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานสารองข้อมูลมีจานวนน้อย จึงทาให้การสารอง
ข้อมูลของระบบทาได้ไม่ดีเท่าที่ควร ผู้ใช้งานระบบมีข้อจากัดเรื่องการเข้ าใช้งานระบบครั้งแรกจะสับสนในเรื่องการส่งเรื่องหรือ
เนื้อหาเข้าสู่ระบบ เพราะมีขั้นตอนที่ซับซ้อน ข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนาต่อไปในอนาคตคือปรับเปลี่ยนระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอลในเวอร์ชั่นที่สูงขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับระบบงานที่ใหญ่ และเพื่อความปลอดภัยของระบบควรมีการ
สารองข้อมูลเป็นระยะๆ
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