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บทคัดยอ 

 

วัตถุประสงคของงานวจัิยนี้คอื  1) เพื่อฝกอบรมถายทอดการใชระบบฐานขอมูลผา

พื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร  และ  2) เพื่อศกึษาความคดิเห็นของพัฒนากร  และตัวแทนกลุม

ผูผลติลายผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร  ตอการใชระบบฐานขอมูลผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร      

ผูรวมการวจัิย  ประกอบดวยพัฒนากรที่รับผิดชอบงาน  OTOP  ในแตละอําเภอของจังหวัด

สกลนคร  จํานวน  18  อําเภอๆ  ละ  1  คน  และพัฒนากรสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

สกลนคร  1  คน  รวม  19  คน  และตัวแทนกลุมผูผลิตลายผาพื้นเมอืงที่มทีักษะพื้นฐานการใช

งานคอมพวิเตอร  จํานวน  116  คน  สําหรับขัน้ตอนการวจัิยมดีังนี้  1) ฝกอบรมเชิงปฏบิัตกิาร

การใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร  ใหกับพัฒนากร  2) ศกึษาความ

คดิเห็นของพัฒนากร  ที่มตีอการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร    

3) ฝกอบรมเชิงปฏบิัตกิารการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร  

สําหรับตัวแทนกลุมผูผลติลายผาพื้นเมอืง    และ  4) ศกึษาความคดิเห็นของตัวแทนกลุมผูผลิต

ลายผาพื้นเมอืง  ที่มตีอการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมืองจังหวัดสกลนคร 

ผลการวจัิยพบวาผูเขารวมอบรมสามารถบรหิารจัดการขอมูลในระบบฐานขอมูล

สารสนเทศผาพื้นเมืองจังหวัดสกลนครได  และจากการวเิคราะหทางสถติพิบวาความคดิเห็น

ของพัฒนากรที่มตีอการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร  โดยรวมอยู

ในระดับด ี คะแนนเฉลี่ย  4.4168  และความคดิเห็นของตัวแทนกลุมผูผลติลายผาพื้นเมอืงที่มี

ตอการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมืองจังหวัดสกลนคร  โดยรวมอยูในระดับด ี 

คะแนนเฉลี่ย  4.4161  
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Abstract 

 

The  objectives  of  this  research  were  1) to  train  for  transferring  the  use  of  

Sakon  Nakhon’s  Indigenous  Textile  Database  System  and  2) to  study  the  opinions  

of  the  development  officers  and  the  representatives  of  the  indigenous  textile  

production  groups  of  Sakon  Nakhon  on  the  use  of  Sakon  Nakhon’s  Indigenous  

Textile  Database  System.  The  research  participants  consisted  of  19  development  

officers – 18  development  officers  who  are  responsible  for  OTOP  work  of  all  the  

18  districts  and  one  from  the  Provincial  Office  of  Community  Development  and  

116  representatives  of  the  indigenous  textile  production  groups  who  have  basic  

skills  in  using  computer.  The  steps  of  the  research  were :  1) a  workshop  on  the  

use  of  Sakon  Nakhon’s  Indigenous  Textile  Database  System  for  the  development  

officers, 2) a  study  of  their  opinions  on  the  use  of  the  database  system,  

3) a  workshop  for  the  representatives  of  the  indigenous  textile  production  groups, 

4) a  study  of  their  opinions  on  the  use  of  the  database  system, of  the  database  

system. 

The  findings  of  the  research  showed  that  the  workshop  participants  were  

able  to  use  the  database  system  and  the  statistical  analysis  revealed  that  the  

opinions  of  the  development  officers  on  the  database  system  were, on  the  whole, 

at  a  high  level  with  an  average  score  of  4.4168  and  the  opinions  of  the  

representatives  of  indigenous  textile  production  groups  were, on  the  whole, at  a  

high  level  with  an  average  score  of  4.4161. 
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บทท่ี  1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมา   

 

จังหวัดสกลนครมกีลุมคนพื้นเมอืง  หลายกลุม  เชน  ไทโส  กะเลงิ  ญอ  ภูไท  โยย  เปน

ตน  ซึ่งมกีารทอผาพื้นเมอืงมาเปนเวลายาวนานทั้งผาไหม  ผาฝาย  ทําใหมผีาพื้นเมอืงจํานวนมาก

ที่แสดงออกถงึภูมปิญญาทองถิ่นอันละเอยีดออนบนผืนผา  ประกอบกับมงีานวจัิยกอนหนานี้ได

ศกึษาภูมปิญญาทองถิน่  “เรื่องลายผาพื้นเมอืง จังหวัดสกลนคร”  เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูล

สารสนเทศผานเว็บแอพพลิเคชัน  (กรรณกิาร  กมลรัตน  และคณะ, 2551)  โดยงานวจัิยดังกลาว

ไดพัฒนาขึ้นเพื่อรวบรวมและเผยแพรขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูผลติลายผาพื้นเมอืงและศกึษาภูมิ

ปญญาทองถิ่นในการใชสีและลวดลายลายผาพื้นเมอืงในจังหวัดสกลนคร  โดยระบบฐานขอมูล

ดังกลาวสามารถบริหารจัดการขอมูลผูผลิตลายผาพื้นเมอืง  และลายผาตางๆ ที่กลุมผลติขึ้นมา  มี

ขอมูลกลุมผูผลติจํานวน  166  กลุม  และผูผลติลายผาพื้นเมอืงจํานวน  696  คน  แตขอมูลใน

ระบบบางสวนยังไมเปนปจจุบัน  เพราะเปนขอมูลที่ทมีวจัิยไดเก็บรวบรวมในป  2550  ดังนัน้ผูวจัิย

จึงมแีนวความคดิที่จะพัฒนาตอยอดงานวจัิยเดมิ  โดยจัดโครงการจัดอบรมถายทอดการใชระบบ

ฐานขอมูลผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนครใหกับพัฒนากรที่ดูแลงาน  OTOP  และตัวแทนกลุมผูผลิต

ลายผาพื้นเมอืงที่มคีวามรูพื้นฐานการใชงานคอมพวิเตอร  เพื่อใหผูที่ไดรับการอบรมเปนผูดูแล

ระบบฐานขอมูลเอง  เพราะตัวแทนกลุมผูผลติเปนคนในทองถิ่น  และมขีอมูลที่สามารถปรับปรุงให

เปนปจจุบันได  โดยมพีัฒนากรอําเภอเปนผูที่คอยดูแลและใหคําปรกึษา  ซึ่งระบบฐานขอมูล

ดังกลาวมปีระโยชนสําหรับกลุมผูผลติลายผาพื้นเมืองโดยตรงเพราะสามารถเก็บรวบรวมขอมูลผา

พื้นเมอืงและเผยแพรประชาสัมพันธสูสาธารณะ  รวมทั้งเปนการอนุรักษลายผาตางๆ ใหกับอนุชน

รุนหลังได   

ดังนัน้ผูวิจัยจึงไดมโีครงการอบรมถายทอดการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืง

จังหวัดสกลนคร  เพือ่ฝกอบรมถายทอดการใชระบบฐานขอมูลดังกลาว  ดวยการจัดฝกอบรมเชิง

ปฏบิัตกิารการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร  ใหกับพัฒนากรที่ดูแล

งาน  OTOP  และตัวแทนกลุมผูผลิตลายผาพื้นเมอืงที่มีความรูพื้นฐานการใชงานคอมพวิเตอร  และ
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ศกึษาความคดิเห็นตอการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร  ดวย

แบบสอบถาม  เพื่อนําความคดิเห็นที่ไดไปปรับปรุงแกไขระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืง

จังหวัดสกลนครใหมคีวามสมบูรณ  เปนปจจุบัน  และตรงกับความตองการการใชงานของกลุม

ผูผลติลายผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร  

 

1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 

 

1. เพื่อฝกอบรมถายทอดการใชระบบฐานขอมูลผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร 

2. เพื่อศกึษาความคดิเห็นของพัฒนากร  และตัวแทนกลุมผูผลิตลายผาพื้นเมอืง 

จังหวัดสกลนคร  ตอการใชระบบฐานขอมูลผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร 

  

1.3 ขอบเขตการวิจัย 

 

1. การวจัิยครั้งนี้เปนการวิจัยที่รวมมอืกันระหวางทมีวิจัย  พัฒนากรอําเภอ  และตัวแทน

กลุมผูผลติลายผาพื้นเมืองจังหวัดสกลนคร 

2. กลุมตัวอยาง  ประกอบไปดวย 

2.1 พัฒนากร  เลอืกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  ที่รับผิดชอบงาน  OTOP  

ในแตละอําเภอของจังหวัดสกลนคร  อําเภอละ  1  คน  และพัฒนากรสํานักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดสกลนคร  1  คน  รวม  19  คน 

2.2 ตัวแทนกลุมผูผลติลายผาพื้นเมือง  ใหแตละกลุมสงตัวแทนเขารับการฝกอบรม 

กลุมละ 1 คน โดยเลอืกผูที่มทีักษะพื้นฐานการใชงานคอมพวิเตอร  จากทัง้หมด  116  กลุม  รวม

เปน  116  คน  ซึ่งขอมูลกลุมผูผลิตลายผาพื้นเมอืงไดขอมูลมาจากงานวิจัยการศกึษาภูมปิญญา

ทองถิ่น  “เรื่องลายผาพื้นเมืองจังหวัดสกลนคร”  เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศผานเว็บ

แอพพลเิคชัน  และผานการตรวจสอบช่ือกลุมจากพัฒนากรแตละอําเภอ   

3. ดานเนื้อหา ประกอบดวย   

3.1 เนื้อหาการใชงานระบบสารสนเทศลายผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร  สําหรับพัฒนา

กร  แบงเปน  2  สวน  คอื  สวนของผูใชงานทั่วไป  และสวนของผูดูแลระบบ  สําหรับสวนของ

ผูดูแลระบบแบงเปน  2  กรณ ี คอื  กรณเีขาใชระบบในสถานะผูดูแลระบบของจังหวัด  และกรณี

เขาใชระบบในสถานะผูดูแลระบบของแตละอําเภอ    
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3.2 เนื้อหาการใชงานระบบสารสนเทศลายผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร  สําหรับ

ตัวแทนกลุมผูผลติลายผาพื้นเมอืง  แบงเปน  2  สวน  คอื  สวนของผูใชงานทั่วไป  และสวนของ

ผูดูแลระบบแตละกลุมผูผลิตลายผาพื้นเมอืง 

 

1.4 นยิามศัพทเฉพาะการวิจัย     

 

การอบรมถายทอด  หมายถงึ  การฝกอบรมเชิงปฏบิัติการ  เพื่อถายทอดการใชระบบ

ฐานขอมูลลายผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร  ใหกับพัฒนากร  และตัวแทนกลุมผูผลิตลายผา

พื้นเมอืงในจังหวัดสกลนคร 

ระบบฐานขอมูล  หมายถงึ  ระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร  ที่ได

จากงานวจัิยการศกึษาภูมปิญญาทองถิ่น  “ลายผาพื้นเมอืง จังหวัดสกลนคร”  เพื่อพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศผานเว็บแอพพลเิคชัน 

พัฒนากร  หมายถงึ  พัฒนากรที่รับผิดชอบงาน  OTOP  ในแตละอําเภอของจังหวัด

สกลนคร  อําเภอละ  1  คน  และพัฒนากรสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร  1  คน  รวม  

19  คน 

ตัวแทนกลุมผูผลติลายผาพื้นเมอืง  หมายถงึ  ตัวแทนกลุมผูผลิตลายผาพื้นเมอืงที่มทีักษะ

พื้นฐานการใชงานคอมพวิเตอร  ทีใ่หแตละกลุมสงตัวแทนเขารวมกลุมละ   1  คน  จากทัง้หมด  

116  กลุม  รวมเปน  116  คน  โดยกลุมผูผลติไดขอมูลมาจากงานวจัิยการศกึษาภูมปิญญาทองถิ่น 

“เรื่องลายผาพื้นเมอืง จังหวัดสกลนคร”  เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศผานเว็บแอพพลเิค

ชัน  และผานการตรวจสอบช่ือกลุมจากพัฒนากรแตละอําเภอ  

 

1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

1. เกดิการทํางานระหวางนักวจัิย  อาจารย  พัฒนากร  ตัวแทนกลุมผูผลติลายผาพื้นเมอืง

ในจังหวัดสกลนคร  ในการอบรมเชิงปฏบิัตกิารการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืง

จังหวัดสกลนคร 

 2. กลุมผูผลติลายผาพื้นเมืองในจังหวัดสกลนครสามารถบรหิารจัดการผลติภัณฑของ

ตนเองผานระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมืองจังหวัดสกลนครได 
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 3. กลุมผูผลิตลายผาพื้นเมืองในจังหวัดสกลนครมกีารเผยแพรผาพื้นเมืองสูสาธารณะได    

และถอืไดวาเปนการยกระดับมาตรฐานของสินคาและบรกิาร 

 

1.6 การจดัแบงตอนของรายงาน     

 

สําหรับรายงานการวจัิยเลมนี้  ประกอบไปดวย  5  บท  ดังนี้ 

บทที่  1  บทนํา   

ในบทนี้เริ่มจากความเปนมาการวจัิย  วัตถุประสงคการวจัิย  ขอบเขตการวจัิย  

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  และการจัดแบงบทตอนของรายงานการวิจัย   

บทที่  2  ทฤษฎีและงานวจัิยที่เกี่ยวของ   

 ในบทนี้ไดอธบิายถงึการฝกอบรม  เทคนคิการฝกอบรม  ระบบฐานขอมูล  และ

งานวจัิยที่เกี่ยวของ   

บทที่  3  วธิดีําเนนิการวจัิย 

 ในบทนี้ประกอบไปดวยผูรวมการวจัิย  เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย  และขั้นตอนการ

ดําเนนิการวิจัย  

บทที่  4  ผลการวจัิย 

 ในบทนี้อธบิายถงึผลการวจัิย     

บทที่  5  บทสรุป 

 ในบทนี้กลาวถงึการสรุปผลการวจัิยในภาพรวม  อภิปรายผลการวจัิย  และ

ขอเสนอแนะการวิจัย 



บทท่ี  2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

สําหรับเนื้อหาในบทนี้จะกลาวถงึการฝกอบรม  เทคนคิการฝกอบรม  ระบบฐานขอมูล  

และงานวจัิยที่เกี่ยวของ  ดังรายละเอยีดตอไปนี้ 

 

2.1 การฝกอบรม   

ความหมายของการฝกอบรม 

การฝกอบรมมผูีใหความหมาย ไวอยางมากมาย  อางถึงใน  ดุสติ  ขาวเหลอืง  

(2554)  ไดรวบรวมความหมายของการฝกอบรม  จากนักวชิาการตางๆ  ดังนี้   

สมชาต ิ กจิยรรยง  และอรจรยี  ณ  ตะกั่วทุง  (2539) กลาววา การฝกอบรม คอื 

กระบวนการในการเรยีนการสอนเพื่อใหเกดิการเรยีนรู เสรมิสรางทักษะ และแลกเปลี่ยนทัศนคติ

ตามความมุงหวังทีก่ําหนดไวอันนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม  ซึ่งอาจเปนการเรยีนการสอน

ในช้ันเรยีนหรอืที่ทํางานก็ได 

สมคดิ  บางโม  (2539)  และ เพ็ชรี  รูปะวเิชตร  (2546)  กลาวเสรมิวา  การ

ฝกอบรม  หมายถงึ  กระบวนการเพิ่มประสทิธภิาพในการทํางานของบุคคล  โดยมุงเพิ่มพูนความรู  

(Knowledge)  ทักษะ  (Skills)  และทัศนคติ  (Attitude) อันจะนําไปสูการยกมาตรฐานการทํางานให

สูงขึ้น ทําใหบุคคลมคีวามเจรญิกาวหนาในหนาที่การงาน  และองคการบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 

สมหมาย  แจมกระจาง  (2548)  สรุปวา  การฝกอบรม  คอื  การจัดการและ

พัฒนากระบวนการเรียนรู  และกจิกรรมการเรยีนรูอยางมรีะบบในรูปแบบตางๆ  รวมทัง้มกีารฝก 

เพื่อใหผูเรยีนไดเรยีนรูเพื่อเพิ่มพูนทักษะประสบการณ  ความสามารถ  เจตคต ิ และสรางความ

พรอมในการทํางานและดํารงชีวติไดอยางมปีระสทิธภิาพ   

ซึ่งสอดคลองกบั  ชูชัย  สมิทธไิกร  (2554)  ที่อธบิายวา  การฝกอบรม  (training)  

คอื  กระบวนการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบเพื่อสรางความรูหรอืเพิ่มพูนความรู  (knowledge)  

ทักษะ  (skill)  ความสามารถ  (ability)  และเจตคติ  (attitude)  ของบุคลากรอันจะชวยปรับปรุงให

การปฏบิัตงิานมปีระสทิธภิาพสูงขึ้น  (Goldstein, 1993)  ดังนั้น  การฝกอบรมจึงเปนโครงการที่ถูก

จัดขึ้นมาเพื่อชวยใหพนักงานมคีุณสมบัตใินการทํางานสงูขึ้น  เชน  เปนหัวหนางานที่สามารถ
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บรหิารงานและบรหิารผูใตบังคับบัญชาไดดขีึ้น  หรอืเปนชางเทคนคิที่มคีวามสามารถในการ

ซอมแซมเครื่องจักรไดดขีึ้น  เปนตน 

การฝกอบรม  หมายถึง  การจัดการอยางเปนระบบในการจัดกระบวนการเรยีนรู

ในลักษณะตางๆ  เพื่อสรางความรู  ทักษะ  ทัศนคต ิ สําหรับใชในการทํางานในปจจุบันและอนาคต  

(P. Nick  Blanchard  and  James  W.  Thacker, 2007) 

ซึ่งสอดคลองกบั  เรยมอนด  (Raymond, 2010)  ที่กลาววา การฝกอบรม 

หมายถงึ โครงการที่บรษิัทจัดขึ้นเพื่อสรางสมรรถนะใหกับพนักงาน สมรรถนะดังกลาว  ไดแก 

ความรู  ทักษะ  และพฤตกิรรมที่มีสําคัญและมคีวามจําเปนตอการปฏบิัติงานใหประสบ

ความสําเร็จ 

กลาวโดยสรุป  การฝกอบรม  หมายถงึ  กระบวนการอยางเปนระบบที่องคกรจัด

ขึ้นเพื่อสรางความรู  ทักษะประสบการณ  ความสามารถในการทํางาน  และการเปลี่ยนแปลง

พฤตกิรรมรวมทัง้ทัศนคตทิี่ไมพงึประสงคของพนักงาน  เพื่อใหพนักงานมคีุณภาพและมสีมรรถนะ

ตามที่องคกรคาดหวัง  ซึ่งจะชวยใหสามารถทํางานไดอยางมปีระสทิธภิาพ  และบรรลุเปาหมาย

ขององคกรตอไป 

จะเห็นไดวา  ความหมายของการฝกอบรมมีมากมาย  ขึ้นอยูกับวาจะพิจารณา

จากแนวคดิใดที่เกี่ยวกับการฝกอบรม   

 

2.2 เทคนคิการฝกอบรม 

วรีะพันธ  แกวรัตน  (ออนไลน, 2556)  ไดกลาวถงึเทคนคิการฝกอบรม  ไววา  เปน

กจิกรรมที่สําคัญตอการจัดฝกอบรมเปนอยางมากเพราะการอบรม เพื่อเพิ่มพูนสรรถภาพและ

ประสทิธภิาพของบุคคล  ในดานความรูความเขาใจ  ทักษะ  และทัศนคติของผูเขารับการ 

ฝกอบรมอันจะทําใหสามารถนําสิ่งที่ฝกอบรมใหนัน้ไปปรับใชไดกับการปฏบิัตงิานจรงิ  ซึ่งการสราง

ภาวะการเรยีนรู  เพื่อเพิ่มพูนสิ่งตางๆ  ดังกลาวนัน้  สวนหนึ่งขึ้นอยูกับการประยุกต  และเลอืกใช

เทคนคิและวธิกีารฝกอบรมรวมถงึสื่อการสอนที่เหมาะสมและสอดคลองกับวตัถุประสงคของการ

ฝกอบรม  เนื้อหาสาระในการหลักสูตร  ผูเขารับการฝกอบรม  ความรูและความสามารถของผูเปน

วทิยากรในการเลอืกเทคนคิที่จะถายทอด  สถานที่  สิ่งอํานวยความสะดวก  เครื่องมอืเครื่องใช  

และวัสดุอุปกรณ  รวมทัง้โสตทัศนูปกรณ  ภายในระยะเวลาที่กําหนดใหในแตละโครงการฝกอบรม 

ตลอดจนคาใชจาย  เปนตน 
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ความหมายของเทคนิคการฝกอบรม 

วรีะพันธ  แกวรัตน  (ออนไลน, 2556)  ไดใหความหมายของเทคนคิการฝกอบรม

ไววา  เปนวธิกีาร หรอืเครื่องมอื หรอืกจิกรรม ที่ใชในการตดิตอสื่อสาร และสื่อความหมาย

ระหวางผูที่เปนวทิยากรกับผูเขารับการฝกอบรม หรอืระหวางผูเขารับการฝกอบรมดวยกัน หรอื

ระหวางบุคคลอื่นใด ที่เกี่ยวของกับการฝกอบรมในกระบวนการฝกอบรมเพื่อกอใหเกดิการ

เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม ของบุคคลดานความรู ทักษะ และทัศนคติของผูเขารับการฝกอบรมใน

ระดับที่ตองการ เพื่อนําความรู ทักษะ และทัศนคตไิปใชในการปฏบิัตงิาน ใหบรรลุวัตถุประสงค

อยางมปีระสทิธภิาพ 

ประเภทของเทคนิคในการฝกอบรม  

วรีะพันธ  แกวรัตน  (ออนไลน, 2556)  ไดกลาวถงึประเภทของเทคนคิการ

ฝกอบรมไวดังนี้ 

การบรรยาย  (Lecture) 

การบรรยาย  เปนเทคนคิวธิทีี่ใชในการถายทอดความคิดเห็น  ความรู  ตลอดจน

ขอมูล  ขอเท็จจรงิใหแกผูฟง  เปนเทคนคิที่แพรหลายและสามารถใชประกอบกับเทคนคิอื่นๆ  ได 

แตมจุีดดอยตรงที่ลักษณะของการบรรยายจะเปนระบบสื่อสารทางเดยีว  ยิ่งถามเีวลาจํากัดโอกาส

ที่จะใหผูฟงไดมสีวนรวมในการซักถาม  หรอืแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่บรรยายจะไมมี 

ผูบรรยายไมสามารถประเมินไดวาเมื่อจบการบรรยายแลวผูฟงมคีวามรู  ความเขาใจ  ในสิ่งที่

บรรยายมากนอยเพยีงใด  ซึ่งอาจจะตองพจิารณาจากผลกระทบที่เกดิจากการบรรยาย

ความสําเร็จของการบรรยายจะขึ้นอยูกับความสามารถ  และประสบการณของผูบรรยาย  

กลาวคอืผูบรรยายบางคนสามารถบรรยายเรื่องทีย่ากตอการทําความเขาใจ ใหผูฟงเกดิความสนใจ

เกดิความกระจางเกดิเปนรูปธรรม  นําไปสูการปฏบิัตไิดอยางถูกตอง  ถาจะพจิารณาอยางผิวเผิน

แลวอาจคดิวาการบรรยายเปนสิ่งที่งาย  สามารถใชไดทุกโอกาส ซึ่งโดยขอเท็จจริงแลวถาจะให

การบรรยายเกดิประสทิธภิาพ  และประสบความสําเร็จ มสีวนที่ตองดําเนินการ  2  สวน  คอื  การ

เตรยีมตัวในการบรรยาย  กับการบรรยาย 

ขอด ี

1. การบรรยายเปนเทคนคิที่งายตอการใช  ผูที่มปีระสบการณจะใชเวลาในการ

เตรยีมตัวนอยลง 

2. เนื้อหาสาระที่ผูเขารับการอบรมจะไดรับมากกวาเมื่อเปรยีบเทยีบกับการใช

เวลาในการอบรมดวยวธิอีื่น 
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3. สามารถใหการอบรมคนเปนจํานวนมากๆ  ในแตละครัง้ 

4. สะดวกและชวยลดภาระงานดานการจัดการของฝายฝกอบรม 

5. สามารถเนนเนื้อหาระไดตรงตามวัตถุประสงคของการอบรม 

6. การบรรยายนอกจากจะใชเปนเทคนคิเฉพาะแลว ยังสามารถนําไปเปน

เครื่องมอืในการฝกเทคนคิอื่นๆ  เชน  การฝกปฏบิัตงิานจรงิจําเปนตองใชการบรรยายนํากอน  จึง

อาจกลาวไดวา  การบรรยายเปนเทคนคิพื้นฐานของเทคนคิพื้นฐานของเทคนคิอื่นๆ 

ขอจํากัด 

1. ประสทิธภิาพของการบรรยายขึ้นอยูกับความสามารถและประสบการณของ

วทิยากร 

2. การบรรยายเปนลักษณะการสื่อสารทางเดยีว  ถาไมเปดโอกาสใหมกีารซักถาม 

จะไมสามารถประเมนิ ไดวา ผูฟงมคีวามรูความเขาใจในสิ่งที่บรรยายเพยีงใด 

3. การบรรยายไมอาจใชกับทุกเรื่องได  เชน  เรื่องที่ตองการขอสรุปเพื่อการนําไป

ปฏบิัตกิาร 

4. ชวงความสนใจในการฟงของบุคคลแตละวัย  แตละระดับบุคคลในองคการมี

ขดีจํากัด  หากใชเวลาในการบรรยายมากเกนิไป  จะไมเกดิผลตามความมุงหมายที่กําหนด 

สรุป 

การบรรยายที่มกีารซักถามเปนเทคนคิการฝกอบรมที่เหมาะกับการฝกอบรมที่มี

วัตถุประสงคที่ตองการใหความรู ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล  การยอมรับของผูที่มสีวนรวม 

การเปลี่ยนทัศนคต ิทักษะการแกปญหา  แตไมเหมาะสําหรับความรูที่ไดจากการอบรมเพื่อ

เสรมิสรางประสบการณในแนวใหม 

 

การอภปิราย  (Discussion) 

การอภปิราย  คอื  การที่กลุมคนที่มคีวามสนใจในปญหาหรือเรื่องเดยีวกัน 

ตองการที่จะแลกเปลี่ยนความคดิเห็นเพื่อหาขอสรุปรวมกันดวยวธิกีารวเิคราะห  และพจิารณาโดย

อาศัยความคดิเห็นรวมกัน 

1. การอภปิรายเปนคณะ  (Panel Discussion) 

เปนการการเชิญผูทรงคุณวุฒทิี่มคีวามรูและมปีระสบการณมาใหความ

คดิเห็นหรอืทรรศนะในเรื่องเดยีวกัน จํานวนผูอภปิรายอาจจะมปีระมาณ  3-5  คน  ในการ

อภปิรายผูทรงคุณวุฒิจะอภิปรายในลักษณะที่สนับสนุนหรอืใหเหตุผลโตแยงผูทรงคุณวุฒดิวยกัน 
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เพื่อใหความคดิกวางไกลออกไป  และตอนทายผูดําเนนิการอภปิราย  (Moderator)  จะเปนผูสรุป

ความคดิเห็นของผูสรุปความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

2. การอภปิรายแบบชุมนุมปาฐกถา  (Symposium  Discussion) 

เปนการอภปิรายที่เชิญผูทรงคุณวุฒมิาใหความรูในเรื่องที่สนใจในแตละ

ดาน  มารวมเปนองคปาฐก  ผูฟงหรอืผูเขารับการฝกอบรมจะมคีวามรูความเขาใจตามเรื่องและ

วัตถุประสงคที่กําหนดไว 

ขอด ี

1. การอภปิรายชวยเปลี่ยนบรรยากาศในการฟงของผูฟงหรือผูเขารับการอบรม 

โดยไดสัมผัสกับแนวและวิธีการพูดของผูอภปิรายในลักษณะหลากหลาย  โดยเฉพาะการพูดโตแยง

ในการอภปิรายเปนคณะ 

2. การอภิปรายเปนคณะชวยสรางแนวคดิใหแกผูฟงในทรรศนะที่ตางกัน  ทําให

เกดิความความรอบคอบ  ในการตัดสนิใจเลอืกแนวทางที่ดทีี่สุด  สวนการอภปิรายแบบชุมนุม

ปาฐกถา  ผูฟงจะรับความรูจาก  ผูทรงคุณวุฒเิฉพาะทาง  ทําใหรูจรงิ  ไดประโยชนเต็มที่ 

3. การอภปิรายเปนการแสวงหาขอสรุปและแนวทางในการแกปญหาของผูที่มี

ความสนใจรวมกันใน  ลักษณะที่มคีวามเปนไปไดของการนําไปใช  เพราะความคดิเห็นของ

ผูทรงคุณวุฒทิี่มาอภปิรายบาง  เรื่องผูฟงรับได  บางเรื่องตองปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมซึ่งสามารถ

ทําไดในไดในชวงของคาบการอภปิราย  (Forum  period) 

4. การอภิปรายทัง้สองแบบสามารถใชไดกับคนกลุมใหญ 

ขอจํากัด 

1. ผูดําเนนิการอภิปรายจะตองเปนผูมีความสามารถและประสบการณเกี่ยวกบั

การอภปิราย จงึจะสามารถควบคุมการอภปิรายใหดําเนนิไปสูเปาหมาย  และเวลาของการ

อภิปรายที่กําหนดไว 

2. การพจิารณาเลอืกเชิญผูอภปิรายมคีวามสําคัญมาก  หากไดผูมคีวามรูและ

ประสบการณสูงจะทําใหการ อภปิรายเกดิผลดแีละใหการอภปิรายเกดิผลดแีละใหประโยชนแก

ผูฟง 

3.ผูแมจะมีสวนรวมในคาบของการอภิปราย  แตจัดวายังมสีวนรวมนอยบางครั้ง

บรรยากาศไมสงเสรมิ  ทําใหผูฟงไมกลาแสดงความคดิเห็นเทาที่ควร 
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การสาธติ  (Demonstration) 

เปนการแสดงใหผูเขารับการฝกอบรมไดเห็นการปฏบิัติจรงิซึ่งการกระทํา

หรอืปฏบิัตจิรงิซึ่งการ  กระทําหรอืปฏบิัตจิริงจะมลีักษณะคลายการสอนงาน  การสาธตินยิมใชกับ

หัวขอวชิาที่มกีารปฏบิัติ  เชน  การฝกอบรมเกี่ยวกับการใชเครื่องมอืหรอือุปกรณตางๆ  นาฏศลิป

และขับรอง  วธิกีาร  วทิยากรทําใหดูแลวผูเขารับการฝกอบรมทดลองทําตาม 

ขอด ี

เกดิความรูความเขาใจเร็ว  และมคีวามนาเช่ือถอืสูง  เพิ่มทักษะของผูเขารับการ

ฝกอบรมไดด ีไมเบื่อหนาย  สามารถปฏบิัตไิดหลายครั้ง 

ขอจํากัด 

ตองใชเวลาเตรยีมการมาก  เหมาะกับการฝกอบรมกลุมเล็กๆ  วทิยากรตองมี

ความชํานาญจริงๆ  และตองไมพลาด 

 

การสอน  (Coaching) 

เปนการแนะนําใหรูวธิปีฏบิัตงิานใหถูกตอง โดยปกตจิะเปนการสอนหรอื

อบรมในระหวางการ ปฏิบัติงาน  อาจสอนเปนรายบุคคลหรอืสอนเปนกลุมเล็กๆ  ซึ่งผูสอนตองมี

ประสบการณและทักษะในเรื่องที่สอนจริงๆ 

ขอด ี

เนนเนื้อหาตามความเหมาะสมของแตละคน 

ขอจํากัด 

คุณคาขึ้นกับผูสอนงานซึ่งสวนใหญคอืหัวหนางาน 

 

การระดมสมอง (Brainstorming) 

เปนการประชุมกลุมเล็กไมเกนิ 15 คน เปดโอกาสใหทุกคนแสดงความคดิเห็นอยาง

เสรโีดย ปราศจากขอจํากัดหรอืกฎใดๆ ในหัวขอใดหัวขอหนึ่งหรอืปญหาใดปญหาหนึ่ง โดยไมคํานงึ

วาจะถูกหรอืผิด ดหีรอืไมดี ความคดิหรือขอเสนอทุกอยางจะถูกจดไวแลวนําไปกลั่นกรองอกี

ช้ันหนึ่ง ดัง้นัน้พอเริ่มประชุมตองมกีารเลอืกประธานและเลขานุการของกลุมเสยีกอน 
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ขอด ี

ผูเขารับการฝกอบรมมสีวนรวมโดยตรง ชวยกันคดิ ชวยกันเสนอ ทําใหเกดิ

ความคดิสรางสรรค สามารถแกปญหาที่เผชิญอยูได ทําใหความคดิหลากหลายในเวลาจํากัด

สามารถเราความสนใจของผูเขารับการฝกอบรมไดดี บรรยากาศเปนกันเอง 

ขอจํากัด 

ไดความคดิเห็นจํานวนมากแตคุคานอย และตองจํากัดกลุมผูเขารับการฝกอบรม

เพื่อใหทุกคนไดรวมแสดงความคดิเห็น ปญหาที่นํามาระดมสมองควรเปนปญหาเดียว 

 

การประชุมกลุมยอย (Buzz session) 

เปนการแบงผูเขารับการฝกอบรมเปนกลุมยอยจากกลุมใหญ  กลุมยอย

ละ  2-6  คนเพื่อพิจารณาประเด็นปญหา  อาจเปนปญหาเดยีวกันหรอืตางกัน  ในชวงเวลาที่

กําหนด  มวีทิยากรคอยชวยเหลอืทุกกลุม  แตละกลุมตองเลอืกประธานและเลขานุการของกลุม

เพื่อดําเนนิการ แลวนําความคดิเห็นของกลุมเสนอตอที่ประชุมใหญ 

ขอด ี

เปดโอกาสใหทุกคนแสดงความคดิเห็น บรรยากาศเปนกันเอง 

ขอจํากัด 

การประชุมกลุมยอยในใหในหองเดยีวกันอาจทําใหเกดิเสยีงรบกวนกัน  ประธานที่

เลอืกไดอาจไมมลีักษณะผูนํา  ดําเนนิการประชุมไมดทีําใหผูรวมการประชุมขาดการแสดงความ

คดิเห็น  บางกลุมอาจไดความคดิเห็นนอย บางกลุมอาจใชเวลามากทําใหควบคุมเวลาไดยาก 

 

กรณีศึกษา  (Case  Study) 

เปนเทคนคิการฝกอบรมที่นําเอาเรื่องราวหรอืกรณีที่เปนปญหาเกดิขึ้น

จรงิๆ  เสนอในกลุมผูเขารับการอบรม  สมาชิกของกลุมจะใชหลักวชิาการและประสบการณที่ได

จากการปฏบิัติงานมาผสมผสานเพื่อมาวเิคราะหกรณทีี่ยกมา  โดยมทีี่ปรกึษาคอยใหคําแนะนํา

และใหแนวทางเพื่อชวยสมาชิกกลุมวเิคราะหปญหาไดตรงวัตถุประสงคขัน้ตอนของการศกึษาจะ

เริ่มดวยหลักการ  และการใหภาพตางๆ  ที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณาแกไขปญหา  จากนั้นผู

เขาฝกอบรมจะศึกษา  อภิปราย  และคนควาตามหลกัวิชาการ  ซึ่งบางครัง้ขอมูลที่ตองการอาจ

เปนขอมูลที่สําเร็จอยูแลว  แตบางครั้งจําเปนตองคนควาหาขอมูลบาง  และในขั้นตอนสุดทายผูเขา

รับการอบรมจะตองพิจารณาตัดสนิใจแกปญหาหรอืกรณทีี่นําเสนอภายใตสภาพการณที่ใกลเคยีง
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กับความเปนจริงมากที่สุด  และเพื่อชวยใหการตัดสินใจของผูเขารับการอบรมดขีึ้น  การนําเสนอ

กรณหีรอืปญหา  จะตองมีรายละเอยีดมากพอที่จะทําใหผูศกึษาไดเห็นจุดสําคัญของปญหาและได

ขอที่เปนแนวทางนําไปสูการตัดสนิใจการแกปญหากรณีศกึษาเหมาะสําหรับการฝกอบรมทางดาน

กฎหมาย  ดานการเงิน  และการฝกอบรมเรื่องที่เกี่ยวของกับความสําคัญของมนุษย  ประเภท

บุคคลที่เขาฝกอบรมที่เหมาะสมทีจ่ะใชเทคนคิวธินีี้ คอืผูบรหิาร  ผูจัดการและผูที่จะเขาสูระดับมอื

อาชีพ  สวนเรื่องการสนองตอบวัตถุประสงคของการฝกอบรมจะใชไดดกีับการฝกอบรมที่ตองการ

เปลี่ยนทัศนคต ิและสรางเสรมิทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 

ขอด ี

ชวยใหผูรับการฝกอบรมไดวเิคราะหตัดสนิปญหาในเรื่องที่เหมอืนจรงิและสามารถ

นําไปปรับใชกับการปฏบิัตงิานได  กรณีศกึษาเปนกจิกรรมที่มบีรรยากาศเปนกันเองเพราะทุกคนมี

โอกาสแลกเปลีย่นความคดิเห็นและประสบการณ 

ขอจํากัด 

สมาชิกบางคนอาจครอบงําความคดิของผูอื่นเพราะบุคลกิภาพ  วัยวุฒหิรอื

คุณวุฒ ิ กรณีศกึษาที่เปนเรื่องจริงหาไดยาก  โดยเฉพาะเรื่องที่เหมาะสมกับกลุมผูเขารับการ

ฝกอบรมและเหมาะสมกับเวลา  การสรางกรณีศกึษาเปนงานที่ตองใชเวลาและงบประมาณ  ตอน

สรุปผลการกรณีศึกษาวทิยากรมักไมใหความสําคัญและรบีสรุปจบ 

 

การประชุมแบบฟอรัม  (Forum) 

เปนเทคนคิที่ใชกับการประชุมกลุมใหญ ซึ่งเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุม

แสดงความคดิเห็นและมสีวนรวมในการฝกอบรม  โดยการซักถามแสดงขอเท็จจริง  ปรกึษาหารอื

แสดงความคดิเห็นกับวทิยากร วธิกีาร  วทิยากรพูดใหฟงแลวผูฟงสอบถาม  และแสดงความ

คดิเห็นได 

ขอด ี

ผูเขารับการฝกอบรมมโีอกาสรวมแสดงความคดิเห็น  วเิคราะหปญหา  เปนการ

กระตุนใหผูเขารับการฝกอบรมตองเตรยีมตัวใหดยีิ่งขึ้น  และมบีรรยากาศเปนกันเอง 

ขอจํากัด 

เวลาอาจไมพอถาเปนเนื้อหาที่ผูเขารับการฝกอบรมสนใจกันทุกคน  พธิกีรและ

วทิยากรตองมคีวามรูความสามารถด ี ผูเขารับการฝกอบรมบางคนอาจไมกลาผูแสดงความ

คดิเห็น  หรอืบางคนพูดนอกประเด็น 
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เกมการบรหิาร  (Management  Games) 

เปนการแขงขันระหวางกลุมบุคคลตั้งแต  2  กลุมขึ้นไป  โดยแขงขันเพื่อ

ดําเนนิการใหบรรลุวัตถุประสงคอยางหนึ่ง  เปนการใหปฏบิัตเิหมอืนเหตุการณจริง อาจเปนเรื่อง

เกี่ยวกับการสื่อสาร การตัดสนิใจ  การวางแผน  การเปนผูนํา  มนุษยสัมพันธ  เปนตน  ขนาดของ

กลุมในการแขงขันขึ้นอยูกับเกมการแขงขัน  วธิกีาร  ทุกคนในกลุมรวมกันแขงขันตามเกม 

ขอด ี

เปนการยอสถานการณจริงใหฝกในชวงสัน้ๆ  ผูเขารับการฝกอบรมมสีวนรวม

ชวยกันคดิชวยกันทํา  ทําใหมบีรรยากาศเปนกันเอง  ไดรับความรูโดยไมรูตัว 

ขอจํากัด 

การเลอืกเกมที่ไมเหมาะสมจะไมกอใหเกดิประโยชน  การแบงกลุมมากเกนิไปจะ

เปนอุปสรรคในการแขงขัน  และเกมบางชนดิตองใชอุปกรณและเวลา 

 

การแสดงบทบาทสมมต ิ (Roleplaying) 

เปนเทคนคิที่นําเอาเรื่องที่เปนกรณตีัวอยางมาเสนอในรูปแบบการแสดง

บทบาท  ใหผูเขารับการ อบรมไดเห็นภาพชัดเจน  ไดสัมผัสกับประสบการณและความรูสกึที่

แทจรงิเกี่ยวกับปญหาที่เปนกรณตีัวอยาง  การแสดงบทบาทสมมตชิวยใหผูเขารับการอบรมไดรับ

ทราบขอมูลและเรื่องราวที่ตรงกับเนื้อเรื่องที่ใชในการศกึษาแนวเดยีวกัน  ซึ่งตางจากกรณศีกึษาที่ผู

เขารับการอบรมอานเนื้อหาแลวตองจินตนาการและตคีวามหมายของปญหาในบางครัง้อาจจะทํา

ใหเกดิความเขาใจไขวเขวได  นอกจากนี้หลังการแสดงบทบาทสมมตแิลว  ผูเขารับการอบรม

สามารถวเิคราะหปญหาได  พรอมกันทัง้กลุมใหญหรอืกลุมยอยไดทําใหไดขอสรุปเพื่อการ

แกปญหา 

การแสดงบทบาทสมมต ิ ผูใหการฝกอบรมจะตองเตรยีมเรื่อง  เนื้อหา 

และบทบาทขอตัวละครไวลวงหนา  สวนผูแสดงบทบาทจะใชวธิอีาสาสมัครจากสมาชิกผูเขาอบรม 

เพื่อใหการแสดงบทบาทไดสมจรงิ  และในการแสดงผูใหการอบรมเปนเพยีงแตใหขอมูลพรอมทัง้ช้ี

แจงไดเขาใจเนื้อเรื่องและบทบาทของตน  ผูแสดงจะแสดงออกตามความรูสกึนกึคดิของตนในบทที่

ไดรับมอบหมาย  สมาชิกที่ไดเขารับการอบรมที่เปนผูดูจะไดรับการบอกเลาเรื่องราวและปญหา

อยางยอๆ  สวนราบละเอยีดใหสังเกตจากพฤตกิรรมของผูแสดง  หลักการแสดงบทบาท  ผูเขารับ

การอบรมจะอภปิรายโดยใชประสบการณเรยีนรูมาวิเคราะหปญหาจากพฤตกิรรมที่แสดงบทบาท

สมมต ิ พรอมทัง้แสดงแนวทางในการแกปญหา 
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ขอด ี

1. การใชบทบาทสมมตชิวยกระตุนใหสมาชิกผูเขารับการอบรมเกดิความสนใจ

เรื่องที่อบรม 

2. สงเสรมิใหผูเขารับการอบรมไดแสดงออกดวยการปฏบิัตจิรงิ  ทําให

ประสทิธภิาพของการเรยีนรูเพิ่มขึ้น 

3. เปดโอกาสใหผูเขารับการอบรมไดทดลองแสดงบทบาทตามแนวคดิ  และ

สามารถแสดงบทบาทซ้ําได  เพื่อใหเกดิความเขาใจและหาขอสรุปได 

4. เปนเทคนคิที่สามารถใชไดทัง้ในกรณทีี่มกีารวางแผนลวงหนา  และไมไดวาง

แผนลวงหนา 

5. สงเสรมิความคดิรเิริ่มของผูเขารับการอบรม 

ขอจํากัด 

1. การใชเทคนคินี้ผูใหการอบรมอาจมคีวามยุงยากเกี่ยวกับการเตรยีมการ

ลวงหนา 

2. การแสดงบทบาทสมมติตองใชเวลามาก  ซึ่งมีผลตอระยะเวลาการฝกอบรม 

3. การหาอาสาสมัคร  เพื่อแสดงบทบาทเปนอุปสรรค  เพราะบางคนไมกลา

แสดงออก 

4. ผูใหการฝกอบรมตองเปนผูมคีวามสามารถในการเช่ือมโยงความคดิของสมาชิก

ที่เขาอบรมไปสู ขอสรุปได 

 

การสัมมนา  (Seminar) 

เปนการประชุมของผูที่ปฏบิัตอิยางเดยีวกันหรือคลายกันแลวพบปญหา

เหมอืนๆ  กัน  เพื่อรวมกันแสดงความคดิเห็นหาแนวทางปฏบิตัใินการแกปญหาทุกคนที่ไปรวมใน

การสัมมนาตองชวยกันพูดชวยกันแสดงความคดิเห็น ปกตจิะบรรยายใหความรูพื้นฐานกอนแลว

แบงกลุมยอย จากนัน้นําผลการอภปิรายของกลุมยอยเสนอที่ประชุมใหญ 

ขอด ี

เปนการแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ  ผูเขารับการฝกอบรมมโีอกาสมสีวนรวม

มาก ผลสรุปของการสัมมนานําไปเปนแนวทางแกปญหาไดด ี
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ขอจํากัด 

ที่ปรกึษากลุมหรอืสมาชิกบางคนอาจครอบงําความคดิของผูอื่นไดเพราะวัยวุฒิ

หรอืคุณวุฒหิรอืตําแหนงหนาที่การงาน ถาเวลาจํากัดรบีสรุปผลอาจไดขอสรุปที่ไมหนาพอใจ 

 

การศึกษาดูงานนอกสถานที ่ (Field  Trip) 

เปนการนําผูเขารับการฝกอบรมไปศกึษายังสถานที่อื่นนอกสถานที่ฝกอบรม 

เพื่อใหพบเห็นของจริงซึ่งผูจัดตองเตรยีมการเปนอยางดี  วธิกีาร  นําผูเขารับการฝกอบรมไปศกึษา

ดูงานนอกสถานที่ 

ขอด ี

เพิ่มความรูความเขาใจไดเห็นการปฏบิัติจริง  สรางความสนใจและความ

กระตอืรอืรน  สรางความสัมพันธระหวางผูเขารับการฝกอบรม 

ขอจํากัด 

ตองใชเวลาและเสยีคาใชจายมาก  ตองไดรับความรวมมอืจากทุกฝายโดยเฉพาะ

เจาของสถานที่ที่จะไปศกึษา 

 

การประชุมเชงิปฏบิัตกิาร  (Workshop) 

เปนรูปแบบของการฝกอบรมทีส่งเสรมิใหผูเขารับการอบรมเกดิการเรยีนรูทัง้ดาน

ทฤษฎแีละปฏบิัต ิ สามารถนําสิ่งที่ไดรับไปปฏบิัตงิานในสถานการณจรงิที่ผูเขาอบรมปฏบิัตอิยู 

 

ลักษณะของการประชุมเชิงปฏบิัตงิานจะแบงออกเปน  2  สวน  คอื 

1. เปนการใหความรูของวทิยากร  เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจใหแกผูเขารับการ

อบรม  ใหสามารถ แกไขขอขัดของในการทํางาน  กําหนดแนวทางในการปฏบิัตแิละปรับปรุงงาน 

2. เปนการปฏบิัตกิารของผูเขารับการอบรมที่จะหารอื  อภิปราย  ใหไดแนวทาง

แกปญหาหรอืวธิกีาร  ปฏบิัตงิาน โดยอาจจะดําเนนิการทัง้กลุมใหญหรอืแงเปนกลุมยอย  ซึ่งการ

ดําเนนิการของสวนที่สอง  จะอาศัยหลักวิชาการหรือหลักการที่วทิยากรไดบรรยายหรอือภิปราย

มาใชประกอบเปนแนวทาง 

ขอด ี

1. การประชุมปฏบิัตกิารสงเสรมิการมสีวนรวมของผูเขารับการอบรมทุกคน 

2. ผูเขาอบรมมีอสิระในการคดิและปฏบิัตงิานกลุม 
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3.ผู เขารับการอบรมสามารถนําผลการประชุมปฏบิัตกิารไปใชในการดําเนนิงาน 

และปฏบิัตงิานใน หนวยงานของตน 

ขอจํากัด 

1. จะตองใชเจาหนาที่จํานวนมากเพื่ออํานวยความสะดวกตอผูเขารับการอบรมใน

แตละกลุม  รวมทั้งการจัดวิทยากรประจํากลุม 

2. ตองใชเวลามากโดยเฉพาะเวลาสําหรับการปฏบิัตงิานกลุม 

 

การอบรมดานความรูสกึ  (Sensitivity Training) 

เปนการอบรมในลักษณะของผูเขารับการอบรมจะเรยีนรูพฤตกิรรมของ

กลุมผานกระบวนการมสีวนรวมกับกลุม  ประสบการณทัง้หมดไมวาจะเปนความสําเร็จ  ความ

ผิดหวังและความคับของใจของกลุม  จะไดรับการแกไขปญหากันเองภายในกลุม  การแสดงออก

ทางความรูสกึของคนในกลุมอยางมากตอการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของคนมากกวาการเรยีนรู 

จุดประสงคที่สําคัญของการอบรมดานความรูสกึ เปนการสอนใหเขาใจในเรื่องของประสทิธภิาพ

ของกลุมพลวัตร  และพฤติกรรมของกลุมที่ขาดประสทิธภิาพ โดยแจงวาสิ่งที่เรยีนรูจากกลุมจะ

ไดรับการนํากลับไปสูการปฏบิัตงิานของแตละคน 

ขอด ี

1. เปดโอกาสใหสมาชิกที่เขารับการอบรมแสดงออกดานความรูสกึ  และรูจัก

ควบคุมความรูสกึที่อาจมผีลกระทบตอผูอื่น 

2. ผูเขารับการอบรมไดมสีวนรวมในการแสดงออกอยางทั่วถงึ 

3. สงเสรมิใหผูเขารับการอบรมไดเปลี่ยนพฤตกิรรมไปสูพฤตกิรรมที่พงึปรารถนา

ขององคการ 

ขอจํากัด 

1. ไมสามารถใชไดกับบุคลากรทุกระดับขององคการ 

2. จํานวนผูเขาอบรมจะจํากัดเพยีงกลุมเล็กๆ  ประมาณ  6 - 8  คน 

3. ผูใหการอบรมจะตองเปนผูมคีวามรูในเรื่องกลุมพลวัตรเปนอยางดี 

 

การเลอืกใชเทคนิคการฝกอบรม 

การเลอืกใชเทคนคิการฝกอบรมใหเหมาะกับโครงการฝกอบรมในแตละครั้งนัน้

เปนเรื่องที่สําคัญเปนอยางยิ่ง  เพราะการใชเทคนคิการฝกอบรมที่เหมาะสมนัน้สามารถชวยใหเกดิ
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การเรยีนและการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ  ซึ่งไดแก  ความรู  ทักษะ  และทัศนคตขิองผูเขารับการ

ฝกอบรมไดตามวัตถุประสงค สถานการณและปจจัยอื่นๆ  ของโครงการฝกอบรมนัน้ๆ  ดังนี้ 

1. วัตถุประสงคของโครงการฝกอบรม 

การเทคนคิการฝกอบรมจะตองคํานึงถงึวตัถุประสงคของโครงการ

ฝกอบรมวา  ตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความรู หรอืทักษะหรอืเจตคติ  หรอืทัง้  3  ดานไป

พรอมๆ  กัน  ถาตองการใหเกดิความรูเฉพาะอยางยิ่งความรูระดับความจํา  ความเขาใจ  และมผูี

เขารับการอบรมจํามาก  อาจจะใชเทคนคิการบรรยายได  แตถาจะตองการใหผูเขาฝกอบรมจําได

แมนยําและจําไดนานและเขาใจไดอยางลกึซึ้งมากยิ่งขึ้นนัน้ อาจจะตองใชกจิกรรม  หรอื

โสตทัศนูปกรณตางๆ  ประกอบการบรรยายดวย นาจะเปนประโยชนไดอยางมากและนาจะเปน

การสงเสรมิใหผูเขารับการฝกอบรมไดมโีอกาสใชประสาทสัมผัสทุกดานซึ่งจะชวยใหการฝกอบรม

ในแตละครั้งไดรับความสําเร็จตามวัตถุประสงคอยางแนนนอน 

2. สอดคลองกับเนื้อหาสาระในหลักสูตร 

ตองสอดคลองกับเนื้อหาสาระในหลักสูตร  เพราะเนื้อหาสาระนัน้จะตองมี

ความยากงาย  พอเหมาะกับความรูความสามารถและตองมคีวามตอเนื่องกับพื้นฐานเดมิของผูเขา

รับการฝกอบรมอกีดวย  โดยปกตแิลวเพื่อหาสาระของหลักสูตรใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

โครงการฝกอบรมแลวมักจะแบงเนื้อหาออกไดเปนเนื้อหาประเภทขอเท็จจรงิ  ความรูทั่วไป  

แนวคดิและหลักการการแกปญหา  ความคดิสรางสรรค  ความสามารถ  ทักษะและทัศนคต ิ ซึ่ง

ในทํานองเดยีวกันก็ไมอาจแยกเนื้อเนื้อหาสาระของวชิาใดวิชาหนึ่งออกจากกจิกรรมวธิกีารหรอื

เทคนคิการฝกอบรมไดแตอยางใด  และถาหากจะถอืหลักการเรยีนรูโดยการกระทําดวยแลว  จะ

เห็นไดชัดเจนมากขึ้นวา  ไมสามารถจะแยกเนื้อหาสาระของหลักสูตรออกจากเทคนิคการฝกอบรม

ไดเลย  เพราะวากจิกรรมที่กระทํานัน้ เปนทัง้เนื้อหาสาระและเทคนคิการฝกอบรมพรอมๆ  กัน

นั่นเอง 

3. ผูเขารับการอบรม 

ในการใชเทคนคิการฝกอบรมตองคํานงึถงึผูเขารับการฝกอบรมเปนสําคัญ  

อันไดแก  ระดับของความรูความสามารถ  ระดับการศึกษา  อายุ  เพศ  และจํานวนผูเขารับการ

ฝกอบรมดวยผูเขารับการอบรมที่มรีะดับความสามารถและความสามารถและความฉลาดสูงมากๆ  

ชอบที่จะเรยีนรู  และเรยีนไดดใีนบรรยากาศของความเปนประชาธปิไตยและเปนกันเองมาก  แตมุง

ที่จะเรยีนโดยกระบวนการกลุมนอยและเนนการเรยีนรูตามลําพังมากกวา  จึงเห็นไดวา  เทคนคิ

การฝกอบรมที่จะอบรมมาใชนัน้ตองปดโอกาสใหผูเขาฝกอบรมที่มคีวามฉลาดมากมอีสิรภาพที่จะ

เรยีนรูในบรรยากาศที่เปนประชาธปิไตยการฝกอบรมนั้นๆ  ก็ตองเอื้ออํานวยใหบุคคลเหลานี้ได
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เรยีนรูตามลําพังใหมากกวาผูมคีวามสามารถและความเฉลยีวฉลาดไมคอยมากนักดังนี้ เปนตน  ผู

เขารับการฝกอบรมที่มคีวามสามารถและมคีวามฉลาดพอสมควรนัน้  คอนขางจะไดรับ

ผลประโยชนและเรยีนรูไดดีในบรรยากาศของการเปนประชาธปิไตยหรอืมสีวนรวมในกระบวนการ

เรยีนรูใหมากที่สุดเทาที่จะทําได  ดังนัน้  การฝกอบรมควรจะเปนประสบการณที่นารื่นรมยและมี

เสรภีาพสวนผูเขารับการฝกอบรมที่มคีวามรูความสามารถและความสามารถและความเฉลยีว

ฉลาดนอย  ชอบที่จะเรยีนรูและเรยีนรูไดดโีดยการใชเทคนคิการฝกอบรมประเภทที่ครูหรอื

วทิยากรเปนศูนยกลาง มากกวาวธิกีารเรยีนรูอื่นๆ  นอกจากดานความรูความสามารถและความ

เฉลยีวฉลาดของผูเขารับการฝกอบรมแลวตองคํานงึถึงระดับการศกึษาหรอืประสบการณเดมิของ

เขาดวย  กลาวคอื  เทคนคิที่ใชตองไมยุงยากสลับซับซอนมากจนเกนิแกการทําความเขาใจใหแกผู

เขารับการอบรมที่มีระดับการศกึษาไมสูงนัก  และหากใชเทคนคิการฝกอบรมที่งายจนเกนิไปกับผู

เขารับการฝกอบรมที่มรีะดับการศกึษาสูงๆ  ก็จะทําใหเกดิความเบื่อหนาย  และไมกอใหเกดิผลดี

ตอการเรยีนรูแตอยางใดเลยในทํานองเดยีวกันอายุหรือวัยของผูเขารับการฝกอบรมก็มี

ความสําคัญที่ตองคํานงึถงึ  เพราะธรรมชาตขิองการเรียนรูของเด็กแตกตางจากธรรมชาตขิองการ

เรยีนรูของผูใหญ  วธิกีาร  กจิกรรม  โสตทัศนูปกรณ  และเทคนคิการฝกอบรมก็จะตองแตกตาง

ไปดวย  ในการใชเทคนคิการฝกอบรมและการจัดกจิกรรมนัน้จะตองใหสอดคลองกับความ

แตกตางดังกลาว  ไมวาจะเปนความตองการที่จะรูถงึเหตุผลที่วาทําไมจะตองเรยีนรู  การมคีวาม

เขาใจในตนเองบทบาทของประสบการณ  ความรูเพื่อจะเรยีนรู แนวโนม  ของการเรียนรูและ

รวมถงึแรงจูงใจที่จะตองการจะเรยีนรูอกีดวย 

4. ตองคํานงึถึงจํานวนผูเขารับการฝกอบรม 

สําหรับจํานวนผูเขารับการฝกอบรมก็มคีวามสําคัญตอการเลอืกใชเทคนคิ

กาฝกอบรมถาจํานวนคนมีมากคงจะตองใชเทคนคิประเภทบรรยาย  การอภปิรายเปนคณะ  

เพราะคงจะไมสามารถใชเทคนคิการฝกอบรมประเภทที่เปดโอกาสใหผูเขารับการอบรมไดกระทํา

หรอืเรยีนโดยอาศัยกระบวนการกลุมแตอยางใดดังนี้เปนตน 

5. ความรูความสามารถของวทิยากร 

เพราะถาวทิยากรขาดความรูความสามารถและทักษะในการใชเทคนคิการ

ฝกอบรมบางประเภท 

 

 สําหรับการอบรมถายทอดการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร  

ผูวจัิยไดใชเทคนคิการอบรมถายทอดความรูจากวทิยากรสูผูเขาอบรมในลักษณะการอบรมเชิง

ปฏบิัตกิาร  การสาธติ  และบรรยายประกอบ  เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามรถปฏบิัตกิารในการ
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เพิ่ม  ลบ  แกไข  ขอมูลไดจรงิ  และถาผูเขาอบรมมขีอสงสัยหรอืเครื่องคอมพวิเตอรมปีญหา  

สามารถสอบถามวทิยากรหรอืผูชวยวทิยากรไดตลอดเวลา  ซึ่งวทิยากรก็จะหยุดรอและวทิยากร

หรอืผูชวยวทิยากรจะเขาไปตรวจสอบและแกไขปญหา  และอธบิายใหผูเขาอบรมไดทราบ  

หลังจากนัน้ถงึจะทําการสาธติและบรรยายการอบรมตอไป 

 

2.3 ระบบฐานขอมูล  

ความหมายระบบฐานขอมูล 

โอภาส  เอี่ยมสริวิงศ  (2551)  ใหความหมายระบบฐานขอมูล  ไววา  เปนศูนยรวม

ของขอมูลตางๆ  ที่มคีวามสัมพันธกัน  (Relationship)  โดยจะมีกระบวนการจัดหมวดหมูขอมูล

อยางมรีะเบยีบแบบแผน  กอใหเกดิฐานขอมูลที่เปนแหลงรวมของขอมูลจากแผนกตางๆ  ซึ่งถูก

จัดเก็บไวอยางมรีะบบภายในฐานขอมูลชุดเดยีว  โดยผูใชงานแตละแผนกสามารถเขาถงึขอมูล

สวนกลางนี้เพื่อนําไปประมวลผลรวมกันได  และการที่ศูนยกลางขอมูลเพยีงแหลงเดยีว  รวมถงึ

ความสามารถในการเขาถงึขอมูลเพื่อใชงานรวมกันไดจะชวยแกปญหาความซ้ําซอนของขอมูล  

และที่สําคัญ  ขอมูลในฐานขอมูลจะไมผูกตดิกับโปรแกรม  กลาวคอื  จะมคีวามอิสระในขอมูล  

(Program-Data  Independence)   

วเิชียร  เปรมชัยสวัสดิ์  (2550)  ใหความหมายฐานขอมูล  ไววา  หมายถงึ  ชุด

ขอมูลที่มคีวามสันพันธกันที่ถูกนํามาจัดเก็บไวดวยกัน  เพื่อใหสามารถใชขอมูลเหลานัน้รวมกันได

อยางรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ   

สรุป  ระบบฐานขอมูล  หมายถงึ  ระบบที่รวบรวมขอมูลตางๆ  ที่เกี่ยวของกันเขา

ไวดวยกัน  อยางมรีะบบมคีวามสัมพันธระหวางขอมูลตางๆ  ที่ชัดเจน  ในระบบฐานขอมูลจะ

ประกอบดวยแฟมขอมูลหลายแฟม  ที่มขีอมูลเกี่ยวของสัมพันธกันเขาไวดวยกันอยางเปนระบบและ

เปดโอกาสใหผูใชสามารถใชงานและดูแลรักษาปองกันขอมูลเหลานี้ ไดอยางมปีระสทิธภิาพ   

 

ข้ันตอนการพัฒนาฐานขอมูล 

ศริลิักษณ  โรจนกิจอํานวย  (2545)  กลาวถงึการออกแบบฐานขอมูล  วามผีลตอ

ประสทิธภิาพการทํางานของระบบ  การออกแบบฐานขอมูลครอบคลุมถงึสถาปตยกรรมของ

ฐานขอมูลทุกระดับ  การพัฒนาฐานขอมูลจงึตองเริ่มจากการวางแผน  การกําหนดขอบเขต  การ

รวบรวมและวเิคราะหความตองการเพื่อไปใชในการออกแบบฐานขอมูลในทุกระดับของฐานขอมูล  
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โดยพจิารณาประกอบกับการออกแบบระบบประยุกตใชงาน  รวมถงึการทดสอบและบาํรุงรักษา

ระบบฐานขอมูล  ซึ่งขึ้นตอนการพัฒนาฐานขอมูล  มดีังนี้ 

 

ข้ันตอนที่ 1 : การวางแผน  (Planning) 

การวางแผนการพัฒนาระบบฐานขอมูลเปนกจิกรรมทางดานการจัดการที่จะ

ชวยใหผลจากการพัฒนาระบบฐานขอมูลมปีระสทิธภิาพ  และประสทิธผิลใหมากที่สุด  ประเด็น

สําคัญที่จะตองคํานงึถงึคอื 

- ระบบฐานขอมูลจะรองรับงานอะไร 

- ทรัพยากรที่จะชวยในการจัดการ 

- แหลงของเงนิที่จะสนับสนุน 

การวางแผนการพัฒนาระบบฐานขอมูลจะตองเปนสวนหนึ่งของแผนเชิงกล

ยุทธขององคกร  เพื่อสนับสนุนกจิกรรมตางๆ  ขององคกร  ทัง้นี้จะตองมกีารกําหนดแผนธุรกจิ      

(Business Plan)  และเปาหมาย  (Goal)  เพื่อกําหนดความตองการหรอืระบบสารสนเทศที่องคกร

จะตองม ี ซึ่งการที่จะกําหนดสิ่งเหลานี้ได  จะตองทําการประเมนิระบบสารสนเทศ  ในปจจุบันวามี

จุดแข็งจุดออนอยางไร  ตลอดจนการประเมนิเทคโนโลยสีารสนเทศวาจะชวยสรางโอกาสในเชิง

การแขงขันกับองคกรไดมากนอยเพยีงไร 

การวางแผนยังรวมถงึการกําหนดนโยบายและมาตรฐานตางๆ  ที่เกี่ยวของ  

อาทเิชน  การจัดเก็บฐานขอมูล  ความปลอดภัย  ประสิทธภิาพในการทํางาน  รวมถงึแนวทางการ

นําระบบไปใช  และการฝกอบรมใหความรูกับผูใชตามหนวยงานตางๆ  ขององคกร 

 

ข้ันตอนที่ 2 : กําหนดขอบเขตของระบบฐานขอมูล  (Database  System  

Definition) 

ขัน้ตอนนี้เปนการกําหนดขอบเขตของฐานขอมูลวาจะครอบคลุมถงึการใชงาน

ของระบบงานไหนบาง  และกลุมผูใชประกอบดวยหนวยงานใดในองคกร  เมื่อไดพจิารณาถึง

ขอบเขตแลวจะตองพิจารณาตอไปดวยวา  ขอบเขตจะมกีารเช่ือมโยงหรอืสัมพันธกับหนวยงาน

อื่นๆ  อยางไรบาง  นอกจากนี้  การกําหนดขอบเขตของระบบอาจจะมกีารกําหนดทัง้ระบบงาน  

และผูใชที่คาดวาจะมกีารขยายเพิ่มมากขึ้นในอนาคตอยางไร 
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ข้ันตอนที่ 3 : การรวบรวมและวเิคราะหความตองการ  (Requirement  

Collection  and  Analysis) 

การออกแบบฐานขอมูล  จําเปนตองรวบรวมขอมูลที่องคกรตองการ  การ

รวบรวมอาจจะทําไดโดยวธิกีารดังตอไปนี้ 

- การสัมภาษณผูที่เกี่ยวของในหนวยงานตางๆ   

- การสังเกตการณปฏบิัติงาน 

- การตรวจทานจากเอกสาร  โดยเฉพาะเอกสารที่เปนแบบฟอรมหรอืรายงาน 

- สรางแบบสอบถามเพื่อรวบรวมขอมูลจากกลุมผูเกี่ยวของ 

- วเิคราะหจากประสบการณของผูออกแบบระบบซึ่งเคยออกแบบระบบ

ลักษณะที่คลายคลงึกันมากอน 

การรวบรวมขอมูลจะรวมถึงขอมูลที่ใชในระบบงานของหนวยงานตางๆ  ผูใชที่

เกี่ยวของ  รายการคาที่เกดิขึ้น  และกําหนดลําดับความสําคัญของแตละระบบงาน 

ขอควรระวังในการรวบรวมขอมูล  คอื  ควรจะตองทําใหตรงตามแผนงานและ

ขอบเขตที่กําหนดไว  ในขั้นตอนที่  1  และ  2  เพื่อใหไดตรงตามเปาหมาย  และไมเสยีเวลาใน

การศกึษาเรื่องที่ไมเกี่ยวของ 

วธิกีารรวบรวมขอมูลตามที่กลาวมาขางตน  อาจจะเปนแนวทางที่ไมมี

โครงสรางที่ชัดเจน  ดังนั้นการรวบรวมและวเิคราะหอาจจะใชเทคนคิในการออกแบบและวเิคราะห

ระบบงานที่นยิมใชกัน  เชนแผนภูมแิสดงกระแสของขอมูล  (Data Flow   Diagram : DFD)  หรอืผัง

แสดงลําดับขั้นตอนของขอมูลนําเขา  การประมวลผลและการแสดงผล  (Hierarchical  Input  

Process  Output : HIPO)  เปนตน 

 

ข้ันตอนที่  4 : การออกแบบฐานขอมูล  (Database  Design) 

วัตถุประสงคของขัน้ตอนการออกแบบฐานขอมูล  เพื่อใหไดขอมูลและ

ความสัมพนัธ  (Relationships)  ของขอมูลที่จะตองมใีนระบบงาน  หรือตามที่ผูใชกลุมตางๆ  

ตองการออกแบบขอมูล (Data Modeling)  เพื่อใหทราบถงึความหมายของขอมูลสามารถแบงการ

ออกแบบไดเปน  3  ระดับ  คอื   

1. การออกแบบขอมูลในระดับแนวคดิ  (Conceptual  Database  Design) 

เปนการออกแบบโดยไมคํานงึปจจัยดานกายภาพ  (Physical)  และระบบ

จัดการฐานขอมูล  (DBMS)  ที่เลอืกใช  ขัน้ตอนนี้เปนเพียงการออกแบบถงึขอมูลที่ตองการ                  

และความสัมพันธระหวางขอมูลในฐานขอมูลเทานัน้  กลาวคอื  ขัน้ตอนนี้ยังไมคํานึงถงึระบบ
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จัดการฐานขอมูล (DBMS)  ชุดคําสั่งงานที่ใชกับระบบประยุกตใชงานตางๆ  (Application  Program)  

ภาษาทางคอมพวิเตอร  ปจจัยดานฮารดแวรหรอืปจจัยดานกายภาพอื่นๆ  (Physical) 

การออกแบบในระดับนี้  บางครัง้เรยีกวาการออกแบบในระดับสงู  (High 

Level Database Design)  การออกแบบฐานขอมูลในระดับนี้สามารถใชแนวทางแบบ  Data  

Oriented  ซึ่งสามารถออกแบบขอมูลได  2  ลักษณะ  คือ 

1.1 แบบลางไปบน  (Bottom - Up) 

วธิกีารนี้เริ่มตนพิจารณาจากรายละเอยีดของขอมูล  หรอืแอททรบิวิต 

(Attribute)  แลวนํามาจัดกลุมเปนเอนทติี้ (Entity)  และความสัมพันธ (Relationship)  วธิกีารนี้

เหมาะสําหรับฐานขอมูลที่มีรายละเอยีดไมมากและไมซ้ําซอน 

1.2 แบบบนมาลาง  (Top - Down) 

วธิกีารนี้ เริ่มตนจากการกําหนดเอนทติี้วามเีอนทติี้อะไรบาง (High – level 

Entity )  แลวทําการพจิารณารายละเอยีดขอมูลที่แตละเอนทติี้ควรจะม ี รวมถงึความสัมพันธตางๆ  

วธินีี้เหมาะสําหรับองคกรที่มฐีานขอมูลซับซอน  และมีรายละเอยีดของขอมูลมาก 

อยางไรก็ตาม  ทัง้สองวธิอีาจจะใชเสรมิกัน  แทนที่จะใชแยกกันโดยสิ้นเชิง  

ตัวอยางเชน  การออกแบบดวยวธิ ี Top – Up  โดยใช  E – R  โมเดล  ก็ยังคงตองใชแนวคดิการ

ทํางานเปนบรรทัดฐาน (Normalization)  ซึ่งเปนวธิกีารแบบ  Bottom – Up  เพื่อทบทวนการ

ออกแบบใหสมบูรณดังภาพที่  2.2 

 

การออกแบบขอมูลระดับแนวคิด

เอนทิต้ี เอนทิต้ี เอนทิต้ี

แอททริบิวต แอททริบิวตแอททริบิวต แอททริบิวต
ลางไปบน

(Bottom-Up)

บนไปลาง

(Top-Down)

 
 

ภาพที่  2.1  แสดงการออกแบบ  Top – Down  และ  Bottom - Up 
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2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

 

 สําหรับงานวจัิยที่เกี่ยวของกับงานวจัิยนี้  มดีังตอไปนี้ 

กรรณกิาร  กมลรัตน  และคณะ (2551)  ไดศกึษาภูมปิญญาทองถิน่  “เรื่องลายผา

พื้นเมอืง จังหวัดสกลนคร”  เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศผานเว็บแอพพลิเคชัน  ซึ่งระบบ

สามารถจัดการขอมูลสารสนเทศในสวนของผูผลติลายผา  และขอมูลลายผาตางๆ  ที่มใีนจัดหวัด

สกลนคร  ซึ่งผลที่ไดเกดิประโยชนสําหรับการเผยแพรลายผาตางๆ  ที่มใีนจัดหวัดสกลนคร  พรอม

ทัง้เปนการประชาสัมพันธกลุมผูผลิตและขอมูลลายผาใหเปนที่รูจักในวงที่กวางออกไป  ผาน

เทคโนโลยอีนิเทอรเน็ต  และเปนการอนุรักษลายผาพื้นเมอืงของชุมชนในจังหวัดสกลนครใหกับคน

รุนหลังไดทราบตอไป 

กรมสงเสรมิคุณภาพสิ่งแวดลอม (ออนไลน, 2556) ไดมสีถาบันฝกอบรมและถายทอด

เทคโนโลยดีานสิ่งแวดลอม  เพื่อจัดหลักสูตรอบรมหลายหลักสูตรทัง้  หลักสูตรสารสนเทศทาง

ภูมศิาสตรเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด  ซึ่งผูเขารับการ

ฝกอบรมเปนบุคลากรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจํานวน  42  คน  ที่มี

หนาที่เกี่ยวของกับระบบขอมูลสารสนเทศภูมศิาสตร  หลังจากผานการฝกอบรม  ผูเขารับการ

ฝกอบรมจะไดรับความรู  ความเขาใจระบบขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร  สามารถที่จะออกแบบ 

จัดทํา  ใชประโยชน วเิคราะห  แกไข  ปรับปรุง  ขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

และสามารถประยุกตใชประโยชนขอมูลจากภาพถายทางอากาศ  และภาพถายดาวเทยีม  เพื่อ

สนับสนุนการปฏบิัตงิาน  ของหนวยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดดี

ยิ่งขึ้น 

สุธาทพิย เกรยีงโรจนกลุ  (2553)  ไดศกึษาการถายทอดเทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสและ

คอมพวิเตอร  เพื่อสงเสรมิการถายทอดเทคโนโลยซีึ่งเกดิจากผลงานวิจัยและพัฒนาของเนคเทคสู

ภาคอุตสาหกรรม  เพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแขงขันทางเทคโนโลยแีละการผลติ  ดวยความ

รวมมอืดานวจัิยและพัฒนา  5  รูปแบบ คอื  1. การอนุญาตใหใชสทิธ ิ 2. การรับจางวจัิยและ

พัฒนา  3. การรวมวิจัย  4. การบรกิารใหคําปรกึษา  5. ฝกอบรมดานเทคนคิ 
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จากทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวมา  ผูวิจัยไดจัดโครงการอบรมถายทอดการใช

ระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมืองจังหวัดสกลนคร  เพื่อถายทอดการใชระบบฐานขอมูล   

ดวยการฝกอบรมเชิงปฏบิัติการการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมืองจังหวัดสกลนคร  

ใหกับพัฒนากรที่ดูแลงาน  OTOP  และตัวแทนกลุมผูผลิตลายผาพื้นเมอืงที่มคีวามรูพื้นฐานการใช

งานคอมพวิเตอร  โดยการถายทอดความรูจากวทิยากรสูผูเขาอบรมในลักษณะการอบรมเชิง

ปฏบิัตกิาร  การสาธติ  และบรรยายประกอบ  เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถบรหิารจัดการระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร  ในสวนที่ตนเองรับผิดชอบได 



 
 

บทท่ี  3 

วธีิดําเนินการวิจัย 
 

งานวจัิยการอบรมถายทอดการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร        

มวีธิดีําเนนิการวิจัย  และเนื้อหาที่จะนําเสนอในบทนี้ดังนี้ 

1. ผูรวมการวจัิย 

2. เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

3. ขัน้ตอนการดําเนนิการวิจัย 

 

3.1 ผูรวมการวิจัย   

 

สําหรับผูรวมการวิจัย  ในการอบรมถายทอดการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืง

จังหวัดสกลนคร  ประกอบดวย 

1. พัฒนากร  เลอืกแบบเจาะจง  ผูที่รับผิดชอบงาน  OTOP  ในแตละอําเภอของจังหวัด

สกลนคร  จํานวน  18  อําเภอๆ  ละ  1  คน  และพัฒนากรสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร  

1  คน  รวม  19  คน  ซึ่งพัฒนากรแตละคนมบีทบาท  ดังนี้ 

- เปนผูเขารวมอบรมใชงานระบบสารสนเทศลายผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร 

- สามารถล็อกอนิเขาระบบสารสนเทศลายผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร  เพื่อ

เพิ่ม  ลบ  แกไข  และคนหาขอมูลตางๆ  ในอําเภอหรอืสวนที่ตนเองรับผิดชอบได 

- ใหขอเสนอแนะสะทอนกลับตอผูวจัิยถงึความสะดวก  หรอืความยาก – งาย   

ในการใชงานระบบสารสนเทศลายผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร  โดยการพูดคุยในหองอบรมหรอื

ผานแบบสอบถาม 

- ชวยตรวจสอบช่ือกลุมผูผลติผาในแตละอําเภอที่รับผิดชอบ  และชวยให

ขอมูลกลุมผูผลติผาเพิ่มเติม  เพื่อเลอืกตัวแทนกลุมผูผลิตลายผาพื้นเมอืงสําหรับเขาอบรมการใช

งานระบบสารสนเทศลายผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนครตอไป 
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2. ตัวแทนกลุมผูผลติลายผาพื้นเมอืง  ทีใ่หแตละกลุมสงตัวแทนเขารับการฝกอบรม 

กลุมละ 1 คน โดยเลอืกผูที่มทีักษะพื้นฐานการใชงานคอมพวิเตอร  จากทัง้หมด  116  กลุม  รวม

เปน  116  คน  ซึ่งขอมูลกลุมผูผลิตลายผาพื้นเมอืงไดขอมูลมาจากงานวิจัยการศกึษาภูมปิญญา

ทองถิ่น  “เรื่องลายผาพื้นเมืองจังหวัดสกลนคร”  เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศผานเว็บ

แอพพลเิคชัน  และผานการตรวจสอบช่ือกลุมจากพัฒนากรแตละอําเภอ  ซึ่งตัวแทนกลุมผูผลิต

ลายผาพื้นเมอืงแตละคนมบีทบาท  ดังนี้ 

- เปนผูเขารวมอบรมใชงานระบบสารสนเทศลายผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร 

- สามารถล็อกอนิเขาระบบสารสนเทศลายผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร    

เพื่อเพิ่ม  ลบ  แกไข  และคนหาขอมูลตางๆ  ในกลุมผลิตผาหรอืสวนที่ตนเองรับผิดชอบได 

- ใหขอเสนอแนะสะทอนกลับตอผูวิจัยถงึความสะดวก  หรอืความยาก – งาย   

ในการใชงานระบบสารสนเทศลายผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร  โดยการพูดคุยในหองอบรมหรอื

ผานแบบสอบถาม 

- ชวยตรวจสอบความถูกตองของขอมูลสมาชิกในกลุมหรอืขอมูลลายผาใน

กลุม  และแกไขขอมูลในระบบใหถูกตอง 

3. คณะผูวจัิย  รับผิดชอบดําเนนิงานทุกอยาง  ซึ่งมบีทบาทสําคัญ  ดังนี้ 

- ประสานงานพัฒนากรที่รับผิดชอบงาน  OTOP  ในแตละอําเภอของจังหวัด

สกลนคร  อําเภอละ  1  คน  และพัฒนากรสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร  1  คน  พรอม

ทัง้นัดหมายการเขาอบรมการใชงานระบบสารสนเทศลายผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร  ในเบื้องตน 

- ประสานงานฝายธุรการของมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  เพื่อออกหนังสอื

ราชการสําหรับเชิญพัฒนากรที่รับผิดชอบงาน  OTOP  ในแตละอําเภอของจังหวัดสกลนคร  

อําเภอละ  1  คน  และพัฒนากรสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร  1  คน  เพื่อเขาอบรม 

- จัดทําคูมอืประกอบการอบรม 

- จัดเตรยีมหองอบรม 

- ดําเนนิการจัดการอบรม    

- พูดคุยสอบถามและใหคําแนะนําการใชระบบกับผูเขาอบรมทัง้ในขณะที่

อบรมและหลังการอบรมเสร็จสิ้นแลว 

- ตดิตามประเมนิผลการใชระบบกับผูเขาอบรมทัง้ในขณะที่อบรมและหลัง

การอบรมเสร็จสิ้นแลว 

- ปรับปรุงระบบฐานขอมูลสารสนเทศลายผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร  ตาม

ขอเสนอแนะจากผูเขาอบรม   
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3.2 เครื่องมอืท่ีใชในการวิจัย 
  

สําหรับเครื่องมอืที่ใชในการวจัิย มดีังตอไปนี้ 
 

3.2.1 ระบบฐานขอมูลลายผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร 

ระบบฐานขอมูลลายผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร   เปนระบบฐานขอมูลที่ไดจาก

งานวจัิยการศกึษาภูมปิญญาทองถิ่น  “เรื่องลายผาพื้นเมอืง จังหวัดสกลนคร”  เพื่อพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศผานเว็บแอพพลเิคชัน  (กรรณกิาร  กมลรัตน  และคณะ, 2551)  ที่สามารถ

จัดการเพิ่ม  ลบ  แกไข  และคนหาขอมูลลายผา  และขอมูลผูผลติลายผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร

ได  ซึ่งไดเผยแพรที่เว็บไซต  http://dbsp.snru.ac.th 
 

3.2.2 คูมอืการใชงานระบบสารสนเทศลายผาพื้นเมืองจังหวัดสกลนคร   

 โดยคูมอืการใชงานระบบสารสนเทศลายผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร  ม ี 2  เลม  

คอื  สําหรับพัฒนากร  และสําหรับกลุมผูผลติลายผาพื้นเมอืง  โดยในคูมือจะแสดงขัน้ตอนการเขา

ใชงานระบบทลีะขัน้  เพื่อใหผูใชงานเห็นภาพผลลัพธที่ไดของการจัดการขอมูลตางๆ   ซึ่งแสดงไว

ในภาคผนวก  ก-1  และ  ก-2 

 

3.2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศ  ผาพื้นเมอืง

จังหวัดสกลนคร  

แบบสอบถามความคดิเห็นการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศ  ผาพื้นเมอืงจังหวัด

สกลนคร  ไดปรับปรุงจากแบบสอบถามระบบฐานขอมูลคลังปญญา  (Repository)  สํานักวทิย

บรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  ประจําปการศกึษา  

2554  และแบบสอบถามความพงึพอใจของผูใชระบบสารสนเทศสําหรับบุคลากรสํานักหอสมุด 

มหาวทิยาลัยนเรศวร ประจําปงบประมาณ 2553 (ออนไลน, 2556) ซึ่งเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา  (Rating  Scale)  5  ระดับ  (Best, J. W.; Kahn, J. V. : 2006)  มเีกณฑประเมนิดังนี้ 
 

คาเฉลี่ย   ระดับความคดิเห็น 

4.50-5.00   ดมีาก 

3.50-4.49   ด ี

2.50-3.49   ปานกลาง 
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1.50-2.49   พอใช 

1.00-1.49   ควรปรับปรุง 
  

  สําหรับแบบสอบถามที่ใชในงานวจัิยนี้  แบงออกเปน  3  ตอน  ตอนที่  1  ขอมูล

สวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  ตอนที่  2  การสอบถามความคดิเห็นของผูตอบตอการใช

ระบบงานสารสนเทศลายผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร  และตอนที่  3  ใหแสดงความคดิเห็นและ

ขอเสนอแนะอื่นๆ  โดยแบบสอบถามแสดงในภาคผนวก  ข-1  และ  ข-2 

 

3.3 ขั้นตอนการดําเนนิการวิจัย 
  

สําหรับขัน้ตอนการดําเนนิการวจัิย  แบงเปน  4  ขัน้ตอน  ดังรายละเอยีดตอไปนี้ 

 

 ข้ันตอนท่ี  1  ฝกอบรมเชงิปฏบิัตกิารการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 

ผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร  สําหรับพัฒนากร  

  การจัดอบรมเชิงปฏบิัตกิารการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัด

สกลนคร  เพื่อฝกอบรมถายทอดการใชระบบฐานขอมูลผาพื้นเมืองจังหวัดสกลนครใหกับพัฒนากร  

จํานวน  19  คน  โดยผูวจัิยเปนวทิยากรในการอบรม  และมีผูชวยวทิยากรจํานวน  2  คน  โดย

การถายทอดความรูจากวทิยากรสูผูเขาอบรมในลักษณะการอบรมเชิงปฏบิัตกิาร  การสาธติ  และ

บรรยายประกอบ  (วรีะพันธ  แกวรัตน, 2556  และ  Creswell, J.W. 2002).  มีรายละเอยีดดังนี้ 

1. พัฒนากรที่เขารับการอบรม  ใชเครื่องคอมพวิเตอร  1  เครื่อง  ตอ  1  คน   

2. เครื่องคอมพวิเตอร  ใชงานผานระบบปฏบิัตกิาร  WindowsXP  มโีปรแกรม  

Web  Browser  เชน  Firefox  หรอื  Google  Chrome  หรอื  Internet  Explorer  เปนตน  และ

เครื่องคอมพวิเตอรสามารถใชงานอินเทอรเน็ตได 

3. คูมอืการใชงานระบบสารสนเทศลายผาพื้นเมอืงจังหวดัสกลนคร  สําหรับ

พัฒนากร  (แสดงในภาคผนวก  ก-1)  1  เลม  ตอ  1  คน 

4. วทิยากรใชเครื่องคอมพวิเตอรที่มคีุณลักษณะเหมือนกับเครื่องผูเขาอบรม  และ

เช่ือมตอกับ  Projector  เพื่อแสดงผลการใชงานจากเครื่องวทิยากรใหกับผูเขาอบรมไดมองเห็น 
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5. วทิยากรเปนผูบรรยายและสาธติการจัดการขอมูลตางๆ  ในระบบฐานขอมูล

ลายผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร  และใชคูมอืการอบรมในขอ  3  ประกอบการอบรม  สําหรับการ

อบรมประกอบดวยเนื้อหา  2  สวนหลักๆ  คอื  สวนของผูใชงานทั่วไป  และสวนของผูดูแลระบบ  

มรีายละเอยีดดังนี้ 

 สวนของผูใชงานทั่วไป  สามารถเลอืกดขูอมูลไดเพยีงอยางเดยีว  ซึ่งขอมูล

หลักๆ ประกอบดวย  สวนของขอมูลผูผลติลายผา  สวนของขอมูลลายผา  และสวนของขอมูล

เช่ือมโยงอื่นที่นาสนใจในหนาเว็บเพ็จ 

 สวนของผูดูแลระบบ  สําหรับสวนของผูดูแลระบบแบงเปน  2  กรณ ี คอื   

 กรณเีขาใชระบบในสถานะผูดูแลระบบของจังหวัด  สามารถ

จัดการขอมูลในสวนของการเพิ่ม  ลบ  แกไข  และแสดงผล  ขอมูลผูใชงาน  ขอมูลอําเภอ  ขอมูล

ตําบล  ขอมูลผูผลติลายผา  และขอมูลลายผา  ในทุกๆ อําเภอ 

 กรณเีขาใชระบบในสถานะผูดูแลระบบของแตละอําเภอ  สามารถ

จัดการขอมูลในสวนของการเพิ่ม  ลบ  แกไข  และแสดงผล  ขอมูลตําบล  ขอมูลผูผลติลายผา  

และขอมูลลายผา  เฉพาะในอําเภอที่ตนเองรับผิดชอบ 

6. หากผูเขารับการอบรมเกิดความสงสัยหรอืเครื่องมปีญหา  สามารถยกมอื

สอบถามไดตลอดเวลา  ซึ่งวทิยากรจะหยุดรอและวทิยากรหรือผูชวยวทิยากรจะเขาไปตรวจสอบ

และแกไขปญหา  และอธบิายใหผูเขาอบรมรายอื่นๆ  ไดทราบปญหาและการแกไขปญหาไป

พรอมๆ  กัน  หลังจากนั้นถงึจะทําการสาธติและบรรยายการอบรมตอไป 

7. ภายหลังการอบรมเสร็จสิ้น  วทิยากรสรุประบบงานตางๆ  ในการอบรมให

ทราบอกีครัง้  และเปดโอกาสใหผูเขาอบรมไดสอบถามหากมขีอสงสัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

รายละเอยีดการอบรมพัฒนากร  ดังตารางตอไปนี้ 

ตาราง  3.1  รายละเอยีดการอบรมพัฒนากร  สําหรับใชงานระบบสารสนเทศลายผา

พื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร   

 

วันศุกร  ที่  17  พฤษภาคม  2556 

เวลา รายละเอียดการอบรม หมายเหตุ 

8.00 – 9.00  น. ลงทะเบียน  และรับเอกสารประกอบการอบรม  

9.00 – 9.30  น. - วทิยากรแนะนําตนเอง  พรอมท้ังกลาวตอนรับผูเขา

อบรม  และแนะนําผูชวยวทิยากร 

- วทิยากรช้ีแจงเอกสารตางๆ ท่ีผูเขาอบรมไดรับจาก

การลงทะเบียน 

- ใหผูเขาอบรมตรวจสอบความพรอมของเคร่ือง  โดย

วทิยากรอธิบาย  พรอมสาธิตการล็อกอินโดยใชชื่อและ

รหัสผาน  ท่ีไดรับจากการลงทะเบียน  สําหรับเขาใชงาน

อินเตอรเน็ต 

- แจงผูเขาอบรมหาก

เกดิความสงสัยหรือ

เคร่ืองมปีญหา  

สามารถยกมอืสอบถาม

ไดตลอดเวลา   

- ผูชวยวทิยากรคอย

สังเกต  และใหความ

ชวยเหลอืผูเขาอบรม 

9.30 – 10.30  น. - การเขาใชงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศลายผา

พื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร  กรณผีูใชระบบงานท่ัวไป 

- สวนของขอมูลผูผลติลายผา 

- สวนของขอมูลลายผา 

- สวนของลงิคอื่นๆ ท่ีมใีนเว็บไซต 

10.30 – 10.45  น. พักรับประทานอาหารวาง  

10.45 – 12.00  น. - การเขาใชงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศลายผาพื้นเมือง

จังหวัดสกลนคร  กรณีผูดูแลระบบ  (ตอ) 

- สวนของการกรอกขอมูล 

- กรอกขอมูลผูผลิตลายผา 

- กรอกขอมูลอําเภอ 

- กรอกขอมูลตําบล 

- กรอกขอมูลผูใชงาน 

- ถาม – ตอบ  ปญหาการใชงานระบบ  กอนพักรับประทาน

อาหารกลางวัน 

- วทิยากรอธิบายถงึ

ความแตกตางของผูดูแล

ระบบในสถานะผูดูแล

ระบบท้ังจังหวัด  และ

ผูดูแลระบบแตละอําเภอ 

- ผูชวยวทิยากรคอย

สังเกต  และใหความ

ชวยเหลอืผูเขาอบรม 
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ตาราง  3.1  (ตอ) 
 

เวลา รายละเอยีดการอบรม หมายเหตุ 

12.00 – 13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 14.30  น. - การเขาใชงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศลายผาพื้นเมือง

จังหวัดสกลนคร  กรณีผูดูแลระบบ  (ตอ) 

- สวนของการแสดงผลขอมูล 

- แสดงผลขอมูลผูผลิตลายผา 

- แสดงผลขอมูลอําเภอ 

- แสดงผลขอมูลตําบล 

- แสดงผลขอมูลผูใชงาน 

- สวนของการแกไขขอมูล 

- ผูชวยวทิยากรคอย

สังเกต  และใหความ

ชวยเหลอืผูเขาอบรม 

 

14.30 – 14.45  น. พักรับประทานอาหารวาง  

14.45 – 15.45  น. - การเขาใชงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศลายผาพื้นเมือง

จังหวัดสกลนคร  กรณีผูดูแลระบบ  (ตอ) 

- สวนของการลบขอมูล 

- สวนของการคนหาขอมูล 

- ถาม – ตอบ ปญหาการใชงานระบบ กอนจบการอบรม 

- ผูชวยวทิยากรคอย

สังเกต  และใหความ

ชวยเหลอืผูเขาอบรม 

 

15.45 – 16.30  น. - ผูเขาอบรมตอบแบบสอบถาม  ความคดิเห็นการใชระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมืองจังหวัดสกลนคร 

- ผูเขาอบรมตรวจสอบรายชื่อกลุมผูผลิตผาในแตละอําเภอ

ท่ีตนเองรับผดิชอบ  และชวยใหขอมูลกลุมผูทอผาเพิ่มเติม  

เพื่อเลอืกตัวแทนกลุมผูผลิตลายผา 

- ผูวจัิยและผูเขาอบรมรวมปรึกษาหารอืเกี่ยวกับการเลือก

ตัวแทนกลุมผูผลิตลายผา  สําหรับเขาอบรมการใชงาน

ระบบสารสนเทศลายผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนครตอไป 

 

 

- ผูวจัิยประสานขอมูล

กลุมผูผลิตลายผา  

เพิ่มเติม  แตละอําเภอ

ภายหลัง 

    

ข้ันตอนที่  2  ศึกษาความคิดเห็นของพัฒนากร  ที่มีตอการใชระบบฐานขอมูล

สารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร  

  ภายหลังจัดอบรมเชิงการการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัด

สกลนคร  เพื่ออบรมถายทอดการใชระบบฐานขอมูลผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนครใหกับพัฒนากร  

ทัง้  19  คน  จากนัน้ใหพัฒนากรตอบแบบสอบถาม  ความคดิเห็นการใชระบบฐานขอมูล

สารสนเทศ  ผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร  โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 
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1. ผูชวยวทิยากรแจกแบบสอบถามใหกับผูเขาอบรม  คนละ  1  ชุด 

2. วทิยากรอธบิายลักษณะของแบบสอบถาม  (แสดงในภาคผนวก  ข-1)  ซึ่งมี

ทัง้หมด  3  ตอน  ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  เปนแบบเตมิขอความและ

เลอืกตอบ  ตอนที่  2  สอบถามความคดิเห็นเกี่ยวกับการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืง

จังหวัดสกลนคร  เปนแบบใหระดับคะแนน  และตอนที่  3  เปนความคดิเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ  

เปนแบบเขยีนบรรยายตอบคําถาม   

3. ใหผูเขาอบรมเริ่มตอบแบบสอบถาม  ซึ่งหากผูเขาอบรมมขีอสงสัยในขอคําถาม

ของแบบสอบถาม  สามารถสอบถามวทิยากรหรอืผูชวยวทิยากรได 

4. ภายหลังจากผูเขาอบรมตอบแบบสอบถามเสร็จแลว  ใหสงแบบสอบถามกับ

วทิยากรหรอืผูชวยวิทยากร 

5. ผูวจัิยและผูเขาอบรมรวมปรกึษาหารือเกี่ยวกับการเลอืกตัวแทนกลุมผูผลติลาย

ผา  สําหรับเขาอบรมการใชงานระบบสารสนเทศลายผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนครตอไป  ซึ่งมี

รายช่ือกลุมผูผลติลายผาเดิม  เพื่อใหพัฒนากรชวยตรวจสอบและแจงกลุมผูผลติลายผาที่เปน

ปจจุบันในแตละอําเภอ 

 

 หมายเหตุ  ภายหลังอบรมพัฒนากรเสร็จแลว  ผูวจัิยทําการปรับปรุงระบบฐานขอมูลและ

คูมอืการใชงาน  เพื่อเตรยีมการอบรมใหกับตัวแทนกลุมผูผลิตลายผาตอไป 

 

 ข้ันตอนที่  3  ฝกอบรมเชงิปฏบิัตกิารการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 

ผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร  สําหรับตัวแทนกลุมผูผลติลายผาพื้นเมอืง  

  การจัดอบรมเชิงปฏบิัตกิารการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัด

สกลนคร  เพื่อฝกอบรมถายทอดการใชระบบฐานขอมูลผาพื้นเมืองจังหวัดสกลนครใหกับตัวแทน

กลุมผูผลติลายผาพื้นเมือง  จํานวน  116  คน  แบงการอบรมออกเปน  3  กลุมๆ  ละ  1  วัน  ดังนี้ 

กลุมที่  1  ตัวแทนผูผลติลายผาอําเภอกุดบาก  5  คน  อําเภอกุสุมาลย  3  คน  

อําเภอโคกศรสีุพรรณ  5  คน  อําเภอพังโคน  3  คน  อําเภอโพนนาแกว  3  คน  อําเภอภูพาน  4  

คน  อําเภอเมอืง  7  คน  อําเภอเตางอย  5  คน  รวม  36  คน   

กลุมที่  2  ตัวแทนผูผลติลายผาอําเภอคําตากลา  9  คน  อําเภอเจรญิศลิป  6  

คน  อําเภอนคิมน้ําอูน  8  คน  อําเภอบานมวง  7  คน  อําเภอพรรณานคิม  10  คน  รวม 40 คน   

กลุมที่  3  ตัวแทนผูผลติลายผาอําเภอวานรนวิาส  9  คน  อําเภอวารชิภูม ิ 8  

คน  อําเภอสวางแดนดนิ  8  คน  อําเภอสองดาว  6  คน  อําเภออากาศอํานวย 9 คน รวม 40 คน   
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โดยในแตละกลุมของการอบรมมผูีวจัิยเปนวทิยากรในการอบรม  และมีผูชวย

วทิยากรจํานวน  3  คน  ซึ่งการถายทอดความรูจากวทิยากรสูผูเขาอบรมในลักษณะการอบรมเชิง

ปฏบิัตกิาร  การสาธติ  และบรรยายประกอบ  (วรีะพันธ  แกวรัตน, 2556  และ  Creswell, J.W. 

2002).  มรีายละเอยีดดังนี้ 

1. ตัวแทนกลุมผูผลติผาที่เขารับการอบรม  ใชเครื่องคอมพวิเตอร  1  เครื่อง  ตอ  

1  คน   

2. เครื่องคอมพวิเตอร  ใชงานผานระบบปฏบิัตกิาร  WindowsXP  มโีปรแกรม  

Web  Browser  เชน  Firefox  หรอื  Google  Chrome  หรอื  Internet  Explorer  เปนตน  และ

เครื่องคอมพวิเตอรสามารถใชงานอินเทอรเน็ตได 

3. คูมอืการใชงานระบบสารสนเทศลายผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร  สําหรับ

ตัวแทนผูผลติลายผา  (แสดงในภาคผนวก  ก-2)  1  เลม  ตอ  1  คน 

4. วทิยากรใชเครื่องคอมพวิเตอรที่มคีุณลักษณะเหมือนกับเครื่องผูเขาอบรม  และ

เช่ือมตอกับ  Projector  เพื่อแสดงผลการใชงานจากเครื่องวทิยากรใหกับผูเขาอบรมไดมองเห็น 

5. วทิยากรเปนผูบรรยายและสาธติการจัดการขอมูลตางๆ  ในระบบฐานขอมูล

ลายผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร  และใชคูมอืการอบรมในขอ  3  ประกอบการอบรม  ซึ่งการอบรม

ประกอบดวยเนื้อหา  2  สวนหลักๆ  คือ  สวนของผูใชงานทั่วไป  และสวนของผูดูแลระบบ  มี

รายละเอยีดดังนี้   

 สวนของผูใชงานทั่วไป  สามารถเลอืกดูขอมูลไดเพยีงอยางเดยีว  ซึ่งขอมูล

หลักๆ ประกอบดวย  สวนของขอมูลผูผลติลายผา  สวนของขอมูลลายผา  และสวนของขอมูล

เช่ือมโยงอื่นที่นาสนใจในหนาเว็บเพ็จ 

 สวนของผูดูแลระบบ  สามารถจัดการขอมูลในสวนของการเพิ่ม  ลบ  

แกไข  และแสดงผล  ขอมูลตําบล  ขอมูลผูผลติลายผา  และขอมูลลายผา  เฉพาะในกลุมผูผลิต

ลายผาที่ตนเองรับผิดชอบ  

6. หากผูเขารับการอบรมเกิดความสงสัยหรอืเครื่องมปีญหา  สามารถยกมอื

สอบถามไดตลอดเวลา  ซึ่งวทิยากรจะหยุดรอและวทิยากรหรอืผูชวยวทิยากรจะเขาไปตรวจสอบ

และแกไขปญหา  และอธบิายใหผูเขาอบรมรายอื่นๆ  ไดทราบปญหาและการแกไขปญหาไป

พรอมๆ  กัน 

7. ภายหลังการอบรมเสร็จสิ้น  วทิยากรสรุประบบงานตางๆ  ในการอบรมให

ทราบอกีครัง้  และเปดโอกาสใหผูเขาอบรมไดสอบถามหากมขีอสงสัย 
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สําหรับการอบรมตัวแทนผูผลติผา  แบงการอบรมออกเปน  3  กลุมๆ  ละ  1  วนั  

ดังตารางตอไปนี้ 

ตาราง  3.2  รายละเอยีดการอบรมตัวแทนกลุมผูผลติลายผา  สําหรับใชงานระบบ

สารสนเทศลายผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร   
 

กลุมที่  1  วันศุกร  ที่  17  ตุลาคม  2556,  กลุมที่  2  วันศุกร  ที่  14  พฤศจิกายน  2556 

และกลุมที่  3  วันศุกร  ที่  21  กุมภาพันธ  2557 

เวลา รายละเอียดการอบรม หมายเหตุ 

8.00 – 9.00  น. ลงทะเบียน  และรับเอกสารประกอบการอบรม  

9.00 – 9.30  น. - วทิยากรแนะนําตนเอง  พรอมท้ังกลาวตอนรับผูเขา

อบรม  และแนะนําผูชวยวทิยากร 

- วทิยากรช้ีแจงเอกสารตางๆ ท่ีผูเขาอบรมไดรับจาก

การลงทะเบียน 

- ใหผูเขาอบรมตรวจสอบความพรอมของเคร่ือง  โดย

วทิยากรอธิบาย  พรอมสาธิตการล็อกอินโดยใชชื่อและ

รหัสผาน  ท่ีไดรับจากการลงทะเบียน  สําหรับเขาใชงาน

อินเตอรเน็ต 

- แจงผูเขาอบรมหาก

เกดิความสงสัยหรือ

เคร่ืองมปีญหา  

สามารถยกมอืสอบถาม

ไดตลอดเวลา   

- ผูชวยวทิยากรคอย

สังเกต  และใหความ

ชวยเหลอืผูเขาอบรม 

9.30 – 10.30  น. - การเขาใชงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศลายผา

พื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร  กรณผีูใชระบบงานท่ัวไป 

- สวนของขอมูลผูผลติลายผา 

- สวนของขอมูลลายผา 

- สวนของลงิคอื่นๆ ท่ีมใีนเว็บไซต 

 

10.30 – 10.45  น. พักรับประทานอาหารวาง  

10.45 – 12.00  น. - การเขาใชงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศลายผา

พื้นเมืองจังหวัดสกลนคร  กรณผีูดูแลระบบ  (ตอ) 

- สวนของการกรอกขอมูล 

- กรอกขอมูลผูผลติลายผา 

- กรอกขอมูลอําเภอ 

- กรอกขอมูลตําบล 

- กรอกขอมูลผูใชงาน 

- ถาม – ตอบ  ปญหาการใชงานระบบ  กอนพัก 

- ผูชวยวทิยากรคอย

สังเกต  และใหความ

ชวยเหลอืผูเขาอบรม 

 

 



35 
 

ตาราง  3.2  (ตอ) 
 

เวลา รายละเอียดการอบรม หมายเหตุ 

12.00 – 13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 14.30  น. - การเขาใชงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศลายผา

พื้นเมืองจังหวัดสกลนคร  กรณผีูดูแลระบบ  (ตอ) 

- สวนของการแสดงผลขอมูล 

- แสดงผลขอมูลผูผลติลายผา 

- แสดงผลขอมูลอําเภอ 

- แสดงผลขอมูลตําบล 

- แสดงผลขอมูลผูใชงาน 

- ผูชวยวทิยากรคอย

สังเกต  และใหความ

ชวยเหลอืผูเขาอบรม 

 

14.30 – 14.45  น. พักรับประทานอาหารวาง  

14.45 – 16.00  น. - การเขาใชงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศลายผา

พื้นเมืองจังหวัดสกลนคร  กรณผีูดูแลระบบ  (ตอ) 

- สวนของการแกไขขอมูล 

- สวนของการลบขอมูล 

- สวนของการคนหาขอมูล 

- ถาม–ตอบ ปญหาการใชงานระบบ กอนจบการอบรม 

- ผูชวยวทิยากรคอย

สังเกต  และใหความ

ชวยเหลอืผูเขาอบรม 

 

16.00– 16.30  น. - ผูเขาอบรมตอบแบบสอบถาม  ความคดิเห็นการใช

ระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมืองจังหวัดสกลนคร 

- วทิยากรรวมปรึกษาหารือกับผูเขาอบรม  ในการ

ตรวจสอบและแกไขขอมูลผูผลติลายผาและขอมูลลาย

ผา  ท่ีเปนขอมูลเดมิของแตละกลุม  และขอความ

รวมมอืตัวแทนแตละกลุมอัพโหลดขอมูลสมาชิกในกลุม

และขอมูลลายผาใหมๆ   ท่ีแตละกลุมม ี

 

 

- ภายหลังอบรมไปแลว

หากตัวแทนกลุมผูผลติ

ลายผา  พบปญหา

ผูวจิัยจะคอยตอบ

คําถามและใหความ

ชวยเหลอื   
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   ข้ันตอนที่  4  ศึกษาความคิดเห็นของตัวแทนกลุมผูผลติลายผาพื้นเมอืง  ท่ีมีตอการ

ใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร  

  ภายหลังจัดอบรมเชิงการการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัด

สกลนคร  เพื่ออบรมถายทอดการใชระบบฐานขอมูลผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนครใหกับตัวแทนกลุม

ผูผลติลายผาพื้นเมอืง  ทัง้  116  คน  หลังจากนัน้ใหตัวแทนกลุมผูผลติลายผาพื้นเมอืงตอบ

แบบสอบถาม  ความคดิเห็นการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร  โดยมี

รายละเอยีดดังนี้ 

1. ผูชวยวทิยากรแจกแบบสอบถามใหกับผูเขาอบรม  คนละ  1  ชุด 

2. วทิยากรอธบิายลักษณะของแบบสอบถาม  (แสดงในภาคผนวก  ข - 2)  ซึ่งมี

ทัง้หมด  3  ตอน  ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  เปนแบบเตมิขอความและ

เลอืกตอบ  ตอนที่  2  สอบถามความคดิเห็นเกี่ยวกับการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืง

จังหวัดสกลนคร  เปนแบบใหระดับคะแนน  และตอนที่  3  เปนความคดิเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ  

เปนแบบเขยีนบรรยายตอบคําถาม   

3. ใหผูเขาอบรมเริ่มตอบแบบสอบถาม  ซึ่งหากผูเขาอบรมมขีอสงสัยในขอคําถาม

ของแบบสอบถาม  สามารถสอบถามวทิยากรหรอืผูชวยวทิยากรได 

4. ภายหลังจากผูเขาอบรมตอบแบบสอบถามเสร็จแลว  ใหสงแบบสอบถามกับ

วทิยากรหรอืผูชวยวิทยากร 

5. วทิยากรรวมปรกึษาหารือกับผูเขาอบรม  ในการตรวจสอบและแกไขขอมูล

ผูผลติลายผาและขอมูลลายผา  ที่เปนขอมูลเดมิของแตละกลุม  และขอความรวมมือตัวแทนแตละ

กลุมอัพโหลดขอมูลสมาชิกในกลุมและขอมูลลายผาใหมๆ   ที่แตละกลุมมี 
 

 หมายเหตุ  ภายหลังอบรมตัวแทนกลุมผูผลติลายผาเสร็จแลว  ผูวจัิยทําการปรับปรุง

ระบบฐานขอมูลสารสนเทศลายผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร  และเผยแพรขอมูลผานอนิเตอรเน็ต

ตอไป 

 

สําหรับผลการวจัิย  สามารถดูรายละเอยีดไดในบทที่  4 



 
 

บทท่ี  4 

ผลการวจัิย 
 

งานวจัิยการอบรมถายทอดการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัด

สกลนคร  ไดดําเนนิการวจัิยกับผูรวมการวจัิย  คอื  พัฒนากรที่รับผิดชอบงาน  OTOP  ในแต

ละอําเภอของจังหวัดสกลนคร  จํานวน  19  คน  และตัวแทนกลุมผูผลติลายผาพื้นเมอืงที่มี

ทักษะพื้นฐานการใชงานคอมพวิเตอร  จํานวน  116  คน  โดยเนื้อหาในบทนี้มรีายละเอยีด

เกี่ยวกับผลการวจัิย  ดังนี้ 

 

4.1 ผลการวิจัย 

 

สําหรับผลการวจัิยการอบรมถายทอดการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืง

จังหวัดสกลนคร  มีรายละเอยีดตอไปนี้ 

 

 ข้ันตอนท่ี  1  ฝกอบรมเชงิปฏบิัตกิารการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผา

พื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร  สําหรับพัฒนากร 

จากการสังเกตและพูดคุยสอบถาม  ไดผลการวจัิยดังนี้ 

 ในขณะทําการอบรมพัฒนากร  พบวา 

1. พัฒนากร  ทัง้  19  คน  สามารถเขาไปจัดการเพิ่ม  ลบ  แกไข  และคนหา

ขอมูลในระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนครได  ทัง้พัฒนากรที่ดูแลระบบ

ของจังหวัด  และพัฒนากรที่ดูแลระบบของแตละอําเภอได 

2. พัฒนากรบางทานเกดิความสงสัย  ในขัน้ตอนการเพิ่มขอมูลผูผลติลายผา  

ชองใหเลอืกตําบล  แตช่ือตําบลมไีมครบทุกตําบลในอําเภอนัน้ๆ  วทิยากรไดอธบิายใหผูเขา

อบรมทราบวาหากขอมูลตําบลไมครบ  สามารถทําการเพิ่มช่ือตําบลเขาไปไดจะอยูในสวนของ

การเพิ่มขอมูลตําบล  เมื่อผูเขาอบรมเขาใจแลวสามารถจัดการขอมูลดังกลาวตอได 

3. พัฒนากรบางทานมขีอเสนอใหมกีารอบรมใหกับกลุมผูผลติลายผาพื้นเมอืง

ดวย  วทิยากรไดแจงใหพัฒนากรทราบวาขัน้ตอนตอไปจะมกีารอบรมใหกับตัวแทนกลุมผูผลติ

ลายผา  โดยจะขอความรวมมอืกับพัฒนากรในแตอําเภอตรวจสอบช่ือกลุมที่มอียู  และขอ

ขอมูลกลุมผูผลติลายผาแตละอําเภอในปลาสุด  ที่ไดลงทะเบยีนกับพัฒนาชุมชนไว  
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4. ขอสรุปการเลอืกตัวแทนกลุมผูผลติลายผา  เบื้องตนใหแตละกลุมเลอืก

ตัวแทนกลุมที่เปนนักศกึษาที่กําลังศกึษาในมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  และอาศัยอยูใน

หมูบานของกลุมที่มกีารผูทอผา  หลังจากนัน้คอยเลอืกจากสถาบันการศกึษาอื่น   

 

 ภายหลังจากการอบรมพัฒนากร  ระบบฐานขอมูลมกีารปรับปรุงดังนี้ 

1. ในสวนของการเพิ่มขอมูลผูผลติลายผา  ชองกรอกวัน  เดอืน  ปเกดิ  

ปรับปรุงจากเดมิใหปอนผานกลองขอความ  ปรับใหมเปนใหเลอืกจากตารางปฏทิิน  และ

หลังจากนัน้โปรแกรมจะคํานวณอายุใหอัตโนมัติ 

2. สวนการแสดงผลขอมูลทั้งหมด  เดมิเมื่อมีการบันทกึขอมูลใหมจะแสดงผล

รายการที่บันทกึลาสุดอยูดานลาง  ปรับใหมเปนเมื่อมกีารบันทกึขอมูลใหมจะใหแสดงผล

รายการที่บันทกึลาสุดอยูดานบน   

 

ข้ันตอนที่  2  การวเิคราะหความคิดเห็นของพัฒนากร  ที่มตีอการใชระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร  

 สําหรับผลการวเิคราะหความคดิเห็นของพัฒนากร  ที่มีตอระบบฐานขอมูลสารสนเทศ

ผาพื้นเมืองจังหวัดสกลนคร  จากแบบสอบถาม  แบงเปน  3  ตอน  ดังนี้ 

 ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของพัฒนากร 
 

ตาราง  4.1  ขอมูลทั่วไปของพัฒนากร 

หัวขอ จํานวน  (คน) เปอรเซน็ต  (%) 

เพศ 

หญงิ 

ชาย 

 

14 

5 

 

73.7 

26.3 

อายุ  (ป) 

29 

30 

 

 

1 

1 

 

 

5.3 

5.3 
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ตาราง  4.1  (ตอ) 
 

หัวขอ จํานวน  (คน) เปอรเซน็ต  (%) 

อายุ  (ป) 

31 

32 

35 

36 

37 

39 

40 

43 

45 

46 

48 

49 

53 

อายุเฉลี่ย  40.42 ป 

 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

 

5.3 

5.3 

5.3 

5.3 

5.3 

10.5 

5.3 

10.5 

10.5 

5.3 

10.5 

5.3 

5.3 

ระดับการศกึษา 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

 

17 

2 

 

89.5 

10.5 

 

จากตาราง  4.1  พบวาพัฒนากรที่เขารวมอบรมสวนมากเปนผูหญงิ  จํานวน  14  คน      

คดิเปนรอยละ  73.7  และเปนผูชาย  5  คน  คดิเปนรอยละ  26.3  อายุเฉลี่ย  40.42  ป   

โดยอายุตํ่าสุดคอื  29  ป  และอายุสูงสุดคอื  53  ป  ระดับการศกึษาสวนมากอยูในระดับ

ปรญิญาตร ี 17  คน  คดิเปนรอยละ  89.5  และปรญิญาโท  2  คน  คดิเปนรอยละ  10.5 
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 ตอนท่ี  2  ความคิดเห็นของพัฒนากร  ท่ีมตีอการใชระบบฐานขอมูล 

สารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร 
 

ตาราง  4.2  ความคดิเห็นของพัฒนากร  เกี่ยวกับการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผา

พื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร  
 

รายการ �̅� S.D. ระดับความคดิเหน็ 

1. ดานขอมูลของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 

1.1 ขอมูลถูกตอง ครอบคลุม ชัดเจน 3.8421 0.83421 ดี 

1.2 ขอมูลมปีระโยชน 4.6842 0.58239 ดมีาก 

1.3 ความสะดวก ชัดเจนในการสบืคนขอมูล 4.5789 0.60698 ดมีาก 

1.4 ความรวดเร็วในการเขาถงึขอมูล 4.4211 0.69248 ดี 

1.5 ความเช่ือมโยง สัมพันธ สอดคลอง และ

ลําดับของเนื้อหา 
4.4211 0.60698 ด ี

เฉลี่ย 4.3895 0.66468 ด ี

2. ดานกราฟกของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 

2.1 การวางโครงรางหนาเว็บเพ็จ 4.3684 .59726 ดี 

2.2 ความนาสนใจของตัวอักษร ส ีและขนาด

ตัวอักษร 
4.2632 .65338 ด ี

2.3 ความนาสนใจของภาพประกอบและ

สอดคลองกับเนื้อหา 
4.2632 .65338 ด ี

เฉลี่ย 4.2987 0.63467 ด ี

3. ดานการจัดการระบบของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 

3.1 ล็อกอินเขาใชงานไดอยางรวดเร็ว 4.2632 0.80568 ดี 

3.2 เมนูท่ีใชจัดการขอมูล 4.4211 0.60698 ดี 

3.3 การโตตอบเมื่อมกีารจัดการขอมูล 4.2632 0.65338 ดี 

3.4 จัดการขอมูลไดงายและรวดเร็ว 4.3684 0.68399 ดี 

3.5 หนาจัดการขอมูลสอดคลองกับหนา

แสดงผลขอมูล 
4.4211 0.60698 ด ี

เฉลี่ย 4.3474 0.67140 ด ี
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ตาราง  4.2  (ตอ) 
 

รายการ �̅� S.D. ระดับความคดิเหน็ 

4. ดานการนาํไปใชประโยชนของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 

4.1 สามารถชวยสงเสริมประชาสัมพันธผา

พื้นเมอืง 
4.6842 0.58239 ดมีาก 

4.2 สามารถชวยสงเสริมการจําหนายผา

พื้นเมอืง 
4.5263 0.69669 ดมีาก 

4.3 สามารถชวยในการคนหาและติดตอกับ

กลุมผูผลติลายผาพื้นเมอืงไดสะดวกและรวดเร็ว

ขึ้น 

4.6842 0.58239 ดมีาก 

4.4 สามารถชวยในการสบืคนขอมูลลายผาได

รวดเร็วและงายขึ้น 
4.5789 0.60698 ดมีาก 

4.5 สามารถชวยใหพัฒนากรและกลุมผูผลติ

ลายผาพื้นเมอืงใชประโยชนรวมกัน 
4.6842 0.58239 ดมีาก 

เฉลี่ย 4.6316 0.61017 ดมีาก 

 

จากตาราง  4.2  พบวาความคดิเห็นของพัฒนากรที่มีตอการใชระบบฐานขอมูล

สารสนเทศผาพื้นเมืองจังหวัดสกลนคร  เรยีงลําดับระดับความคดิเห็นในแตละดานจากมากไป

หานอย  พบวา  อยูในระดับ  ดมีาก  คอืดานการนําไปใชประโยชนของระบบฐานขอมูล

สารสนเทศ  คะแนนเฉลี่ย  4.6316  อยูในระดับ  ดี  คือดานขอมูลของระบบฐานขอมูล

สารสนเทศ  คะแนนเฉลี่ย  4.3895  ดานการจัดการระบบของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ  

คะแนนเฉลี่ย  4.3474  และดานกราฟกของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ  คะแนนเฉลี่ย  4.2987 
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 ตอนท่ี  3  สอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ  เกี่ยวกับการใช 

ระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร 

 

คําถามท่ี  1  ทานไดรับความรู  ทักษะ  และประสบการณใหมๆ   จากการ

ใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร  อยางไร   

คําตอบท่ีไดมดีังน้ี 

- ไดทราบขอมูลเกี่ยวกับผา  วาลายแบบนี้มีช่ือวาอะไร  มกีลุมไหนที่เปนผูทอ

ผาในจังหวัดสกลนคร  ความถี่  9  คน    

- การเพิ่มขอมูลกลุมผูผลิต  และขอมูลลายผา  ความถี่  5  คน 

- ระบบใชงานไดงาย  และรวดเร็ว  ความถี่  1  คน 

- การออกแบบเว็บ  เพื่อรองรับฐานขอมูลกลุมผูผลติ  ผูประกอบการ  OTOP  

หรอืผูผลติอื่นๆ  ในพื้นที่ที่ชัดเจนและเปนปจจุบัน   ความถี่  1  คน 

- ชองทางการประชาสัมพันธการตลาด การพัฒนาผาของกลุม ความถี่ 1 คน 

- ขอมูลลายผาใหมๆ   ความถี่  1  คน 

 

คําถามท่ี  2  สิ่งท่ีทานไดรับจากการอบรมเชงิปฏบิัตกิารคร้ังน้ีตรงตาม

ความคาดหวัง  และความตองการของทานหรอืไม  อยางไร 

คําตอบท่ีไดมดีังน้ี 

- ตรงกับความคาดหวัง  เพราะไดทราบการจัดทําขอมูล  โดยผานการจัดการ

เว็บไซต  และสะดวกในการคนหาขอมูล  ความถี่  3  คน 

- ตรงตามความคาดหวังในสวนของขอมูลลายผา   ความถี่  1  คน 

- ตรงตามความคาดหวัง  ซึ่งทางสํานักงานตองการเพิ่มขอมูล  

ประชาสัมพันธกลุมผูผลติใหแพรหลายสูสังคมภายนอกยิ่งขึ้น  ซึ่งการเพิ่มในเว็บไซตนี้

นัน้งายกวาทางเว็บไซตสํานักงาน  ความถี่  1  คน 

- ตรงกับความตองการ  เพราะอยากไดลายผาที่มอียูในพื้นที่  เพื่อใชเปน

ขอมูลสนับสนุนกลุม  ความถี่  1  คน 

- ตรงกับความตองการ  เพราะขอมูลไมมคีวามซับซอนมาก  ความถี่  1  คน 

- ตรงมากทําใหคนหาขอมูลไดงาย  ความถี่  1  คน 

- ไดมากกวาที่คาดหวัง  ความถี่  1  คน 
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- ไดเครอืขายในการพัฒนากลุมทอผาทัง้ดานการตลาด   การประชาสัมพันธ

ทางอนิเตอรเน็ต   ความถี่  7  คน 

- ทําใหผูบรโิภคสามารถตดิตอกลุมไดโดยตรง  ความถี่  1  คน 

 

คําถามท่ี  3  ทานมคีวามคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ  อยางไรบาง 

คําตอบท่ีไดมดีังน้ี 

  - อยากใหมกีจิกรรมเชนนี้อีก  เพื่อเปนความรวมมอืทางวิชาการและการนําไป

ปรับใชจรงิในพื้นที่  ความถี่  5  คน 

  - เก็บขอมูลใหเพิ่มมากขึ้น  ความถี่  4  คน 

  - อยากใหกลุมที่ผลติลายผาไดมโีอกาสเขารวมอบรมดวย  ความถี่  2  คน 

- เพื่อใหสามารถนําไปใชประโยชนไดสูงสุดควร  มกีารปรับปรุงขอมูลอยาง

ตอเนื่องอยูเสมอ  ความถี่  1  คน 

  - ถามกีารจัดอบรมทําเว็บไซตก็นาจะเปนประโยชน  สําหรับผูปฏบิัติงานใน

พื้นที่เปนอยางดี  ความถี่  1  คน 

  - เปนกจิกรรมที่ด ี สามารถตอยอดกับการจัดทําขอมูลในรูปแบบอื่นๆ  ได  

ความถี่  1  คน 

 

 ข้ันตอนที่  3  ฝกอบรมเชงิปฏบิัตกิารการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผา

พื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร  สําหรับตัวแทนกลุมผูผลติลายผาพื้นเมอืง  

จากการสังเกตและพูดคุยสอบถาม  ไดผลการวจัิยดังนี้ 

 ในขณะทําการอบรมตัวแทนกลุมผูผลติลายผา  พบวา 

1. ผูเขาอบรมทั้ง  3  กลุม  สามารถเขาไปจัดการเพิ่ม  ลบ  แกไข  และคนหา

ขอมูลในระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร  ในแตละกลุมผูผลติลายผาได   

2. ขอมูลของกลุมผูผลติลายผาบางกลุมยังไมถูกตอง  เชน  ภาพถายผูผลติลายผา

บางคนไมถูกตอง  หรอืช่ือลายผาบางภาพไมถูกตอง  ผูวจัิยจงึไดขอความรวมมอืกับตัวแทน

กลุมแตละกลุมชวยตรวจสอบขอมูลและชวยทําการปรับปรุงแกไขใหถูกตองตอไป 

 

 

 



44 
 

   ข้ันตอนที่  4  การวเิคราะหความคิดเห็นของตัวแทนกลุมผูผลติลายผาพื้นเมอืง  

ท่ีมตีอการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร  

 สําหรับผลการวเิคราะหความคดิเห็นของตัวแทนกลุมผูผลติลายผาพื้นเมอืง  ที่มตีอ

ระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมืองจังหวัดสกลนคร  จากแบบสอบถาม  แบงเปน  3  ตอน  

ดังนี้ 
 

 ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของตัวแทนกลุมผูผลติลายผาพื้นเมอืง 
 

ตาราง  4.3  ขอมูลทั่วไปของตัวแทนกลุมผูผลติลายผาพื้นเมอืง   
 

หัวขอ จํานวน  (คน) เปอรเซ็นต  (%) 

เพศ 

หญงิ 

ชาย 

 

75 

41 

 

64.7 

35.3 

อายุ  (ป) 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

อายุเฉลี่ย  19.95 ป 

 

13 

26 

42 

28 

3 

4 

 

11.2 

22.4 

36.2 

24.1 

2.6 

3.4 

ระดับการศกึษา 

ปริญญาตรี 

 

116 

 

100.0 

 

จากตาราง  4.3  พบวาตัวแทนกลุมผูผลติลายผาพื้นเมืองที่เขารวมอบรมสวนมากเปน

ผูหญงิ  จํานวน  75  คน  คิดเปนรอยละ  64.7  และเปนผูชาย  41  คน  คดิเปนรอยละ  35.3  

อายุเฉลี่ย  19.95  ป  โดยอายุต่ําสุดคอื  18  ป  และอายุสูงสุดคอื  23  ป  ระดับการศกึษา

ทัง้หมดอยูในระดับปรญิญาตร ี 116  คน  คดิเปนรอยละ  100.0   
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 ตอนท่ี  2  ความคิดเห็นของตัวแทนกลุมผูผลติลายผาพื้นเมอืง  ท่ีมตีอการใช 

ระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร 
 

ตาราง  4.4  ความคดิเห็นของตัวแทนกลุมผูผลติลายผาพื้นเมอืง  เกี่ยวกับการใชระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร   
 

รายการ �̅� S.D. ระดับความคดิเหน็ 

1. ดานขอมูลของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 

1.1 ขอมูลถูกตอง ครอบคลุม ชัดเจน 4.2241 0.64722 ดี 

1.2 ขอมูลมปีระโยชน 4.5345 0.53456 ดมีาก 

1.3 ความสะดวก ชัดเจนในการสบืคนขอมูล 4.4483 0.66391 ดี 

1.4 ความรวดเร็วในการเขาถงึขอมูล 4.3276 0.71961 ดี 

1.5 ความเช่ือมโยง สัมพันธ สอดคลอง และ

ลําดับของเนื้อหา 

4.4828 0.61124 
ด ี

เฉลี่ย 4.4035 0.63531 ด ี

2. ดานกราฟกของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 

2.1 การวางโครงรางหนาเว็บเพ็จ 4.3793 0.64140 ดี 

2.2 ความนาสนใจของตัวอักษร ส ีและขนาด

ตัวอักษร 

4.1724 0.71354 
ด ี

2.3 ความนาสนใจของภาพประกอบและ

สอดคลองกับเนื้อหา 

4.5000 0.66594 
ดมีาก 

เฉลี่ย 4.3506 0.67363 ด ี

3. ดานการจัดการระบบของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 

3.1 ล็อกอินเขาใชงานไดอยางรวดเร็ว 4.4741 0.73970 ดี 

3.2 เมนูท่ีใชจัดการขอมูล 4.5000 0.63929 ดีมาก 

3.3 การโตตอบเมื่อมกีารจัดการขอมูล 4.1379 0.76779 ดี 

3.4 จัดการขอมูลไดงายและรวดเร็ว 4.2414 0.69308 ดี 

3.5 หนาจัดการขอมูลสอดคลองกับหนา

แสดงผลขอมูล 

4.3017 0.63547 
ด ี

เฉลี่ย 4.3310 0.69507 ด ี
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ตาราง  4.4  (ตอ) 
 

รายการ �̅� S.D. ระดับความคดิเหน็ 

4. ดานการนาํไปใชประโยชนของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 

4.1 สามารถชวยสงเสริมประชาสัมพันธผา

พื้นเมอืง 

4.6552 0.54539 
ดมีาก 

4.2 สามารถชวยสงเสริมการจําหนายผา

พื้นเมอืง 

4.5948 0.60402 
ดมีาก 

4.5 สามารถชวยใหพัฒนากรและกลุมผูผลติ

ลายผาพื้นเมอืงใชประโยชนรวมกัน 
4.5086 0.63923 ดมีาก 

เฉลี่ย 4.5776 0.58284 ดมีาก 

 

จากตาราง  4.4  พบวาความคดิเห็นของตัวแทนกลุมผูผลติลายผาพื้นเมอืงที่มตีอการ

ใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมืองจังหวัดสกลนคร  เรยีงลําดับระดับความคดิเห็นในแต

ละดานจากมากไปหานอย  พบวา  อยูในระดับ  ดมีาก  คอืดานการนําไปใชประโยชนของระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศ    คะแนนเฉลี่ย  4.5776  อยูในระดับ  ด ี คอืดานขอมูลของระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศ    คะแนนเฉลี่ย  4.4035  ดานกราฟกของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ  

คะแนนเฉลี่ย  4.3506  และดานการจัดการระบบของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ  คะแนน

เฉลี่ย  4.3310   

 

 ตอนท่ี  3  สอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ  เกี่ยวกับการใช 

ระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมืองจังหวัดสกลนคร 

 

คําถามท่ี  1  ทานไดรับความรู  ทักษะ  และประสบการณใหมๆ   จากการ

ใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร  อยางไร   

คําตอบท่ีไดมดีังน้ี 

- ไดรับความรูการใชระบบสารสนเทศผาพื้นเมืองจังหวัดสกลนคร  ที่สามารถ

เพิ่ม  ลบ  แกไข  และคนหาขอมูลได  ความถี่  41  คน    

- ไดทราบที่มา  ช่ือลายผา  และแหลงผลติลายผาตางๆ  ความถี่  26  คน 

- ไดรับความรูเรื่องการทอผาของหมูบานอื่นๆ  เพิ่มขึ้น  ความถี่  13  คน 



47 
 

- ไดรูวาในจังหวัดสกลนครมขีอมูลลายผาอะไรบาง  และคนหาขอมูลไดงาย  

ความถี่  6  คน 

- ไดทราบแหลงรวบรวมขอมูลการผลิตลายผาและชวยคนหาขอมูลลายผาได

งาย ความถี่ 5 คน 

- เปนงานที่สงเสรมิอาชีพการทอผา  ทําใหเปนที่รูจักและงายตอการจําหนาย

ได ความถี่  3  คน 

- ไดทราบทักษะการใชงานคอมพวิเตอรเพิ่มมากขึ้น  และไดรูจักผูทอผาวาเปน

ใคร ความถี่  2  คน 

- ไดรับความรูขอมูลลายผา  แหลงผลิตลายผา  และสามารถนําความรูไป

สอนบุคคลอื่นที่สนใจไดอกี  ความถี ่ 2  คน 

 

คําถามท่ี  2  สิ่งท่ีทานไดรับจากการอบรมเชงิปฏบิัตกิารคร้ังน้ีตรงตาม

ความคาดหวัง  และความตองการของทานหรอืไม  อยางไร 

คําตอบท่ีไดมดีังน้ี 

- ตรงกับความคาดหวัง  และสามารถนําไปใชประโยชนได  ความถี่  12  คน 

- ตรงตามความคาดหวัง  เพราะสามารถเขาไปอัพเดทขอมูลลายผาและขอมูล

ผูผลติได  ความถี่  8  คน 

- ตรงตามความคาดหวัง  และไดรับประสบการณทางเทคโนโลยใีหม  เขาใจ

งาย  ความถี่  6  คน 

- ตรงกับความตองการ  และสามารถคนหาขอมูลไดรวมเร็ว  ความถี่  5  คน 

- ตรงกบัความตองการ  สนุกและเปนประสบการณใหม  ความถี่  4  คน 

- ตรงกบัความตองการ  และระบบฐานขอมูลเขาใจงายไมยุงยาก  ความถี่  4  

คน 

- ตรงกับความตองการ  และไดรับความรูอยางชัดเจน  ความถี่  3  คน 

- ตรงกบัความตองการ  และมขีอมูลหลากหลาย  ความถี่  3  คน 

- เกนิความคาดหวัง  การอบรมมปีระโยชนมากๆ  ความถี่  2  คน 

- ตรงกบัความตองการ  และมสีวนชวยใหพัฒนากรกับผูผลติผาไดใช

ประโยชนรวมกัน  ความถี่  1  คน 

- ตรงกบัความตองการ  (แตไมบอกเหตุผล)  ความถี่  9  คน 
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คําถามท่ี  3  ทานมคีวามคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ  อยางไรบาง 

คําตอบท่ีไดมดีังน้ี 

  - ควรมกีารจัดอบรมระบบนี้อกีทุกป/  จัดตอไปอกี  เพื่อจะนําความรูไปใชและ

ไดแลกเปลี่ยนความคดิเห็น ความถี่  8  คน 

  - ใหพัฒนาระบบฐานขอมูลลายผานี้ตอไปอกี  ความถี่  6  คน 

- ควรอัพเดทขอมูลตอไปเรื่อยๆ  ไมควรหยุด  ความถี่  5  คน 

  - เปนกจิกรรมที่ด ี เขาใจงาย  และชวยสงเสริมใหอนุรักษกลุมผูทอผาได  

ความถี่  4  คน 

  - ควรเพิ่มวดีโีอคลปิสัน้ๆ  แสดงการทอผาในลวดลายตางๆ  ใหนาสนใจมาก

ขึ้น  ความถี่  3  คน 

  - หนาหลักของระบบควรปรับปรุงใหนาสนใจมากกวาเดมิ  ความถี่  2  คน 

  - อยากใหสอนการพัฒนาระบบฐานขอมูลขึ้นใชงาน  ความถี่  1  คน 

  - ควรทําโปรแกรมการออกแบบลายผา  ความถี่  1  คน 

 

 

  

 

 



 
 

บทท่ี  5 

บทสรุป 
 

งานวจัิยการอบรมถายทอดการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร        

มขีอสรุปผลการวจัิย  อภิปรายผลการวจัิย  และขอเสนอแนะการวจัิย  ดังตอไปนี้ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

จากการวิจัยในครัง้นี้  สามารถสรุปผลการวจัิยไดดงันี้ 

1. ผลการอบรมถายทอดการใชระบบฐานขอมูลผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร  ซึ่งมผูีเขารวม

การอบรมม ี 2  กลุม  คอื   

1) พัฒนากรที่รับผิดชอบงาน  OTOP  ในแตละอําเภอของจังหวัดสกลนคร  จํานวน  

18  อําเภอๆ ละ  1  คน  และพัฒนากรสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร  1  คน  รวม  19  

คน  พบวาผูเขารวมอบรมสามารถเขาไปจัดการเพิ่ม  ลบ  แกไข  และคนหาขอมูลในระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนครได  ทัง้พัฒนากรที่ดูแลระบบของจังหวัด  และ

พัฒนากรที่ดูแลระบบของแตละอําเภอได 

2) ตัวแทนกลุมผูผลิตลายผาพื้นเมอืงที่มทีักษะพื้นฐานการใชงานคอมพวิเตอร  

จํานวน  116  คน  พบวาผูเขารวมอบรมสามารถเขาไปจัดการเพิ่ม  ลบ  แกไข  และคนหาขอมูลใน

ระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมืองจังหวัดสกลนคร  ในแตละกลุมของผูผลติลายผาได 

2. ผลการศกึษาความคดิเห็นของผูเขาอบรม  ที่มตีอการใชระบบฐานขอมูลผาพื้นเมอืง

จังหวัดสกลนคร  ซึ่งแบงเปน  2  กลุม  คอื 

1) พัฒนากร  ทัง้หมด  19  คน  สวนมากเปนผูหญิง  จํานวน  14  คน  คดิเปนรอย

ละ  73.7  และเปนผูชาย  5  คน  คดิเปนรอยละ  26.3  อายุเฉลี่ย  40.42  ป  โดยอายุต่ําสุดคือ  

29  ป  และอายุสูงสุดคอื  53  ป  ระดับการศกึษาสวนมากอยูในระดับปรญิญาตร ี 17  คน  คดิ

เปนรอยละ  89.5  และปริญญาโท  2  คน  คดิเปนรอยละ  10.5  สําหรับความคิดเห็นของพัฒนา

กรที่มตีอการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร  เรยีงลําดับระดับความ 
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คดิเห็นในแตละดานจากมากไปหานอย  พบวา  อยูในระดับ  ดมีาก  คือดานการนําไปใชประโยชน

ของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ    คะแนนเฉลี่ย  4.6316  อยูในระดับ  ด ี คอืดานขอมูลของระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศ    คะแนนเฉลี่ย  4.3895  ดานการจัดการระบบของระบบฐานขอมูล

สารสนเทศ  คะแนนเฉลี่ย  4.3474  และดานกราฟกของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ  คะแนนเฉลี่ย  

4.2987  และความคดิเห็นโดยรวมทุกดาน  อยูในระดับ  ด ี คะแนนเฉลี่ย  4.4168   

2) ตัวแทนกลุมผูผลิตลายผาพื้นเมอืง  ทัง้หมด  116  คน  สวนมากเปนผูหญิง  

จํานวน  75  คน  คดิเปนรอยละ  64.7  และเปนผูชาย  41  คน  คดิเปนรอยละ  35.3  อายุเฉลี่ย  

19.95  ป  โดยอายุต่ําสุดคือ  18  ป  และอายุสูงสุดคือ  23  ป  ระดับการศกึษาทัง้หมดอยูใน

ระดับปรญิญาตรี  116  คน  คดิเปนรอยละ  100.0  สําหรับความคดิเห็นของตัวแทนกลุมผูผลิต

ลายผาพื้นเมอืงที่มีตอการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร  เรยีงลําดับ

ระดับความคดิเห็นในแตละดานจากมากไปหานอย  พบวา  อยูในระดับ  ดมีาก  คือดานการ

นําไปใชประโยชนของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ  คะแนนเฉลี่ย  4.5776  อยูในระดับ  ด ี คอืดาน

ขอมูลของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ  คะแนนเฉลี่ย  4.4035  ดานกราฟกของระบบฐานขอมูล

สารสนเทศ  คะแนนเฉลี่ย  4.3506  และดานการจัดการระบบของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ  

คะแนนเฉลี่ย  4.3310  และความคดิเห็นโดยรวมทุกดาน  อยูในระดับ  ด ี คะแนนเฉลี่ย  4.4161 

 

5.2 อภปิรายผลการวิจัย 
  

จากผลการวจัิย  เมื่อพจิารณาในรายละเอยีดคาสถติิแลวสามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

1. ผูเขาอบรมถายทอดการใชระบบฐานขอมูลผาพื้นเมืองจังหวัดสกลนคร  สามารถเขาไป

จัดการเพิ่ม  ลบ  แกไข  และคนหาขอมูลในระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร

ที่ตนเองรับผิดชอบได  ซึ่งสอดคลองกับกรมสงเสรมิคุณภาพสิ่งแวดลอม  (ออนไลน, 2556)  ได

ฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยดีานสิ่งแวดลอม  ใหกับบุคลากรของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจํานวน  หลังจากผานการฝกอบรม  ผูเขารับการฝกอบรมจะ

ไดรับความรู  ความเขาใจระบบขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร  สามารถที่จะออกแบบ  จัดทํา  ใช

ประโยชน  วเิคราะห  แกไข  ปรับปรุง  ขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได 

2. ดานการนําไปใชประโยชน  พบวาทัง้พัฒนากรและตัวแทนกลุมผูผลติลายผามคีวาม

คดิเห็นสอดคลองกัน  โดยคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดมีาก  (คะแนนเฉลี่ย  4.6316  และ  4.5776)  

ซึ่งหากพจิารณาในรายละเอยีดของหัวขอยอยไดคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด  พบวาผูเขาอบรมทัง้สอง
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กลุมมคีวามคดิเห็นวา  สามารถชวยสงเสริมประชาสัมพันธผาพื้นเมอืง  ในระดับดีมาก  (คะแนน

เฉลี่ย  4.6842  และ  4.6552) 

3. ดานขอมูลของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ  โดยรวมพบวาทัง้พัฒนากรและตัวแทนกลุม

ผูผลติลายผามคีวามคดิเห็นสอดคลองกัน  โดยคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับด ี (คะแนนเฉลี่ย  4.3895  

และ  4.4035)  ซึ่งหากพจิารณาในรายละเอยีดของหัวขอยอยไดคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด  พบวาผูเขา

อบรมทัง้สองกลุมมคีวามคิดเห็นวา  ขอมูลมปีระโยชน  ในระดับดมีาก  (คะแนนเฉลี่ย  4.6842  

และ  4.5345) 

4. ดานกราฟกของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ  พบวาทัง้พัฒนากรและตัวแทนกลุมผูผลิต

ลายผามคีวามคดิเห็นสอดคลองกัน  โดยคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับด ี (คะแนนเฉลี่ย  4.3474 และ  

4.3506)  แตหากพิจารณาในรายละเอยีดของหัวขอยอยที่ไดคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด  พบวาผูเขา

อบรมกลุมพัฒนากรมคีวามคดิเห็นวา  การวางโครงรางหนาเว็บเพ็จ  ในระดับดี  (คะแนนเฉลี่ย  

4.3684)  สวนกลุมผูผลติลายผามคีวามคดิเห็นวา ความนาสนใจของภาพประกอบและสอดคลอง

กับเนื้อหา  ในระดับดมีาก  (คะแนนเฉลี่ย 4.5000)  

5. ดานการจัดการระบบ  พบวาทัง้พัฒนากรและตัวแทนกลุมผูผลิตลายผามคีวามคดิเห็น

สอดคลองกัน  โดยคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับด ี (คะแนนเฉลี่ย  4.3474  และ  4.3310)  แตหาก

พจิารณาในรายละเอยีดของหัวขอยอยที่ไดคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด  ผูเขาอบรมกลุมพัฒนากรมคีวาม

คดิเห็นวา  เมนูที่ใชจัดการขอมูล  และหนาจัดการขอมูลสอดคลองกับหนาแสดงผลขอมูล  ใน

ระดับด ี (คะแนนเฉลี่ย  4.4211)  สวนกลุมผูผลติลายผามคีวามคดิเห็นวา  เมนูที่ใชจัดการขอมูล  

ในระดับดมีาก  (คะแนนเฉลี่ย  4.5000) 

 

5.3 ขอเสนอแนะการวิจัย 
 

1. ผลการวจัิยพบวา  ดานการนําไปใชประโยชนของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ  โดยรวม

อยูในระดับดมีาก  เพยีงดานเดยีว  ประโยชนของงานวิจัยทําใหกลุมผูผลติลายผาพื้นเมอืงสามารถ

ประชาสัมพันธผลิตภัณฑของตนเองใหเปนที่รูจักอยางแพรหลายได  และเปนชองทางหนึ่งในการ

สงเสรมิการจําหนายผลติภัณฑของกลุมได  สวนดานกราฟกของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ  ควร

ปรับปรุงใหมคีวามนาสนใจมากขึ้น  เชน  การเพิ่มคลปิวดีโีอสัน้ๆ  แสดงการทอผาในลวดลายตางๆ  

เปนตน 
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2. ขอเสนอแนะของผูเขารวมการฝกอบรม  พบวาการอบรมครัง้นี้มปีระโยชนตอกลุม

ผูผลติลายผาพื้นเมอืงและควรจัดอบรมใหกับตัวแทนกลุมผูผลิตลายผาพื้นเมอืงอยางตอเนื่อง  และ

ขยายผลสูกลุมผูผลิตผลติภัณฑชนดิอื่น  เชน  กลุมเครื่องจักรสาน  กลุมดอกไมประดษิฐ  เปนตน 

3. ขอเสนอแนะการวจัิยครัง้ตอไป  ควรมุงเนนผลติภัณฑที่โดดเดนเพยีงอยางเดยีว  ใหเขม

เข็งและเปนมาตรฐาน  โดยเฉพาะผายอมคราม  เพื่อขยายกลุมผูผลติและจําหนายใหเขาสู

ประชาคมอาเซยีน 
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คํานํา 

 คูมอืการใชงานระบบสารสนเทศลายผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร  จัดทําขึ้นทัง้หมด  2  

ชุด  เพื่อใชประกอบการจัดอบรมเชิงปฏบิัติการการใชงานระบบสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัด

สกลนคร  สําหรับพัฒนากรและสําหรับตัวแทนกลุมผูผลติลายผา  สําหรับคูมอืเลมน้ีใช

สําหรับการจัดอบรมเชิงปฏบิัตกิารการใชงานระบบสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัด

สกลนคร  ใหกับพัฒนากรในจังหวัดสกลนคร  โดยเนื้อหาภายในเลมนี้จะแสดงขัน้ตอนการ

ใชงานระบบสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร  แบงออกเปนสวนการใชงานสําหรับ

ผูใชงานทั่วไป  และสําหรับผูดูแลระบบเพื่อบรหิารจัดการขอมูลผูผลิตลายผา  และขอมูลลาย

ผา  อันประกอบไปดวยการเพิ่ม  ลบ  แกไข  และคนหาขอมูลตางๆ 

 ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาคูมอืเลมนี้จะเปนประโยชนสําหรับผูเขารวมอบรมทุกทาน  

หากมขีอผิดพลาดประการใด  ผูจัดทํายนิดนีอมรับขอเสนอแนะ  เพื่อปรับปรุงใหสมบูรณตอไป 
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คูมอืการใชงานระบบสารสนเทศลายผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร 

(สําหรับพัฒนากร) 
 

 สําหรับเนื้อหาในคูมอืเลมนี้แบงเปน  2  สวนหลักๆ  คือ  ขอมูลสําหรับผูใชงานทั่วไป  

และสําหรับผูดูแลระบบ  โดยมรีายละเอยีดดังตอไปนี้ 

 

1. ผูใชงานท่ัวไป 

 สําหรับผูใชงานทั่วไปจะสามารถคลกิเลอืกดูขอมูลผูผลิตลายผา  และขอมูลลายผา

ตางๆ  ได  โดยสามารถคนหาขอมูลตามช่ือผูผลิตลายผาหรอืช่ือลายผา  และสามารถแยกคน

ตามอําเภอหรอืจะคนดูทัง้จังหวดัก็ได  ซึ่งมีรายละเอยีดดังนี้ 

 

• ผูใชสามารถเขาใชระบบงานผานอินเตอรเน็ต  โดยเขาใชที่เว็บไซต  

http://dbsp.snru.ac.th  ซึ่งจะใหผลลัพธดังรูปดานลางนี้ 
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• ระบบจะมีสารสนเทศ 2 สวนหลักๆ คอืสวนขอมูลผูผลิตลายผา และสวนขอมูลลายผา  
 

 สวนขอมูลผูผลติลายผา 
- ใหคลกิเลอืกที่หัวขอ  ขอมูลผูผลติลายผา  ซึ่งเลอืกคลกิไดทั้ง  2  

ตําแหนง  ดังรูปดานลางนี้ 
 

 
 

- เมื่อคลกิที่หัวขอ ขอมูลผูผลติลายผา  จะไดผลลัพธดังรูปดานลางนี้ 
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- สามารถคลกิดูรายละเอยีดแตละคนที่เปนผูผลติลายผาได  โดยคลกิที่  

คลกิดู  ดังรูปดานลางนี้ 

 

 
 

 

- เมื่อคลกิดูรายละเอียด  จะไดผลลัพธดังรูปดานลางนี้   
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- สามารถคนหาขอมูล  ดวยช่ือผูผลิตลายผา  โดยพมิพช่ือในชองใหกรอก

ขอมูล  แลวคลกิที่ปุม  คนหา  ผูผลิตลายผาได  เชน  คนคําวา  ละมัย      

ดังรูปดานลางนี้ 
 

 
 

- หากไมเลอืกคนหาแยกตามอําเภอ  ระบบจะคนหาขอมูลตามช่ือผูผลติลาย

ผาที่ปอนในชองใหกรอกขอมูล  ในทุกอําเภอ  เชน  คนคําวา  ละมัย  จะ

แสดงคําวาละมัย  จากทุกอําเภอที่พบ  จะไดผลลัพธดังรูปดานลางนี้ 
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- หากแยกคนหาตามอําเภอ  ระบบจะคนหาขอมูลตามช่ือผูผลติลายผาที่

ปอนในชองใหกรอกขอมูล  เฉพาะอําเภอที่เลอืก  เชน  คนคําวา  ละมัย  

ในอําเภอกุดบาก  (ใหปอนช่ือ -> เลอืกอําเภอ -> คลกิปุมคนหา) 

 
 

- จะไดผลลัพธดังรูปดานลางนี้ 

 
 

- เมื่อ  คลกิดู  รายละเอยีด  จะไดผลลัพธดังรูปดานลางนี้
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 สวนขอมูลลายผา 

- ใหคลกิเลอืกที่หัวขอ  ขอมูลลายผา  ซึ่งเลอืกคลกิไดทัง้  2  ตําแหนง    

ดังรูปดานลางนี้ 
 

 
 

 

- เมื่อคลกิที่หัวขอ ขอมูลลายผา  จะไดผลลัพธดงัรูปดานลางนี้ 
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- สามารถคลกิดูรายละเอยีดลายผาแตละผืนได  โดยคลกิที่  คลกิด ู ดังรูป

ดานลางนี้ 

 

 
 

 

- เมื่อ  คลกิดู  รายละเอยีด  จะไดผลลพัธดังรูปดานลางนี้   
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- สามารถคนหาขอมูล  ดวยช่ือลายผา  โดยพมิพช่ือในชองใหกรอกขอมูล  

แลวคลกิที่ปุม  คนหา  ลายผาได  เชน  คนคําวา  ดอก  ดังรูปดานลางนี้ 
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- หากไมเลอืกคนหาแยกตามอําเภอ  ระบบจะคนหาขอมูลตามช่ือลายผาที่

ปอนในชองใหกรอกขอมูล  ในทุกอําเภอ  เชน  คนคําวา  ดอก  จะแสดง

ช่ือลายผาที่มคีําวา  ดอก  จากทุกอําเภอที่พบ  จะไดผลลัพธดังรูป

ดานลางนี้ 
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- หากแยกคนหาตามอําเภอ  ระบบจะคนหาขอมูลตามช่ือลายผาที่ปอนในชอง

ใหกรอก  เฉพาะอําเภอที่เลอืก  เชน  คนคําวา  ดอก  ในอําเภอสวางแดนดนิ  

(ใหปอนช่ือลายผา -> เลอืกอําเภอ -> คลกิปุมคนหา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- จะไดผลลัพธดังรูปดานลางนี้ 
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- เมื่อคลกิดูรายละเอียด  จะไดผลลัพธดังรูปดานลางนี้ 
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2. ผูดูแลระบบงาน 

 สําหรับผูดูแลระบบงาน  จะแยกหนาที่ใหบรหิารจัดการขอมูลในแตละอําเภอ ซึ่งมี  18  

อําเภอ  และมีผูดูแลระบบของจังหวัดที่ดูแลทุกอําเภอ  รวมทัง้หมด  19  คน 

• สามารถเขาใชระบบงานผานอนิเตอรเน็ต  โดยเขาใชที่เว็บไซต  http://dbsp.snru.ac.th  

และใหคลกิเลอืกที่หัวขอ  ผูดูแลระบบ  ซึ่งเลอืกคลกิไดทั้ง  2  ตําแหนง  ดังรูป

ดานลางนี้ 
 

 
 

• เมื่อคลกิที่หัวขอ  ผูดูแลระบบ  จะไดผลลัพธดงัรูปดานลางนี้ 

 

 
 

 กรณีเขาใชระบบในสถานะผูดูแลระบบของจังหวัด 

 สําหรับกรณนีี้  ผูดูแลระบบจะสามารถเขาไปบรหิารจัดการขอมูล

ตางๆ  ไดทุกอําเภอที่มใีนระบบ  ซึ่งมรีายละเอยีดดังนี้ 
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- ใหปอนช่ือผูใช  และรหัสผาน  (ซึ่งตดิบอกไวในหนานี้ของคูมอืแตละเลม)  

หลังจากนัน้คลกิปุม ตกลง  ดังรูปดานลางนี้ 

 

 
 

- เมื่อปอนช่ือผูใช  และรหัสผาน  ที่ถูกตอง  จะใหผลลัพธดังรูปดานลางนี้ 

(ผูดูแลระบบของจังหวัด  จะสามารถจัดการขอมูลไดทุกอําเภอที่มใีนระบบ) 
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- ในระบบจะแบงงานออกเปน  2  สวนหลัก  คือ  สวนกรอกขอมูล  และ

สวนการแสดงผลขอมูล  ผูดูแลระบบสามารถคลกิผานปุมสัญลักษณตางๆ  

หรอืเลอืกผานเมนู  เชน  เลือกสวนกรอกขอมูล  ดังรูปดานลางนี้   
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 สวนกรอกขอมูล  ประกอบไปดวยสวนยอยตางๆ  ดังนี้ 

o กรอกขอมูลผูผลติลายผา  ขอแนะนําใหกรอกขอมูลอําเภอและ

ตําบลกอนที่จะกรอกขอมูลผูผลติลายผา  เพราะจะตองดงึขอมูล

อําเภอและตําบลมาใชในการบันทกึขอมูลผูผลิตลายผา  และ

รูปภาพควรมีนามสกุล  .jpg  หรอื  .gif  หรอื  .png  สวนขนาด

ของภาพโปรแกรมจะปรับขนาดใหอัตโนมัต ิ ซึ่งการกรอกขอมูล

ผูผลติลายผามรีายละเอยีดที่ตองกรอก  ดังนี้ 
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o กรอกขอมูลลายผา  ขอแนะนําใหกรอกขอมูลผูผลิตลายผา

กอนที่จะกรอกขอมูลลายผา  โดยเลอืกขอมูลอําเภอ  และเลอืก

ช่ือผูผลิตลายผา  หลังจากนัน้ระบบจะตองดึงขอมูลผูผลติลายผา

มาใชในการบันทกึขอมูลลายผา  ซึ่งการกรอกขอมูลลายผามี

รายละเอยีดที่ตองกรอก  ดังนี้ 
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o กรอกขอมูลอําเภอ  จะมรีายละเอยีดที่ตองกรอก  ดังนี้ 
 

 
 

o กรอกขอมูลตําบล  ขอแนะนําใหกรอกขอมูลอําเภอกอนที่จะ

กรอกขอมูลตําบล  เพราะระบบจะตองดงึขอมูลอําเภอมาใชใน

การบันทกึขอมูลตําบล  ซึ่งการกรอกขอมูลตําบลมรีายละเอยีดที่

ตองกรอก  ดังนี้ 
 

 
 

o เพิ่มผูใชงาน  หมายถงึ  ผูดูแลระบบในแตละอําเภอ  จะมี

รายละเอยีดที่ตองกรอก  ดังนี้ 
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 สวนแสดงผลขอมูล  ใหคลกิเลอืกดังรูปดานลางนี้ 

 

 
 

- สวนแสดงผล  ประกอบไปดวยสวนยอยตางๆ  ดังนี้ 

o แสดงผลขอมูลผูผลติลายผา  โดยสามารถเลอืกแสดงผลแยก

ตามอําเภอได  จะมรีายละเอยีดดังนี้ 
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o แสดงผลขอมูลลายผา    โดยสามารถเลอืกแสดงผลแยกตาม 

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o อําเภอได  จะมรีายละเอยีดดังนี้ 
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o แสดงผลขอมูลอําเภอ    จะมรีายละเอยีดดังนี้ 

 

o แสดงผลขอมูลตําบล  โดยสามารถเลอืกแสดงผลแยกตาม

อําเภอได  จะมรีายละเอยีดดังนี้ 
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o แสดงผลขอมูลผูใชงาน     
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 กรณีเขาใชระบบในสถานะผูดูแลระบบของแตละอาํเภอ 

  สําหรับกรณนีี้  ผูดูแลระบบจะสามารถเขาไปบรหิารจัดการขอมูล

ตางๆ  ไดเฉพาะอําเภอทีต่นเองรับผิดชอบเทานัน้  ซึ่งมีรายละเอยีดดังนี้ 

 

- ใหปอนช่ือผูใช  และรหัสผาน  (ซึ่งตดิบอกไวในหนานี้ของคูมอืแตละเลม)  

หลังจากนัน้คลกิปุม ตกลง  เชน  ผูดูแลระบบ อ.อากาศอํานวย  ดังรูป

ดานลางนี้   

 

 
 

- เมื่อปอนช่ือผูใช  และรหัสผาน  ที่ถูกตอง  จะใหผลลัพธดังรูปดานลางนี้ 

(ผูดูแลระบบแตละอําเภอ  จะสามารถจัดการขอมูลไดเฉพาะอําเภอท่ีตนเองรับผดิชอบ) 
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- ในระบบจะแบงงานออกเปน  2  สวนหลัก  คอื  สวนกรอกขอมูล  และ

สวนการแสดงผลขอมูล  (คลายกับผูดูแลระบบของจังหวัด  แตจะมองเห็น

เฉพาะในอําเภอที่ตนเองรับผิดชอบเทานั้น)  ผูดูแลระบบสามารถคลกิผาน

ปุมสัญลักษณตางๆ  หรอืเลือกผานเมนู  เชน  เลอืกสวนกรอกขอมูล  

ดังรูปดานลางนี้   
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 สวนกรอกขอมูล  ประกอบไปดวยสวนยอยตางๆ  ดังนี้ 

o กรอกขอมูลผูผลติลายผา  ขอแนะนําใหกรอกขอมูลอําเภอและ

ตําบลกอนที่จะกรอกขอมูลผูผลติลายผา  เพราะจะตองดงึขอมูล

อําเภอและตําบลมาใชในการบันทกึขอมูลผูผลิตลายผา  และ

รูปภาพควรมีนามสกุล  .jpg  หรอื  .gif  หรอื  .png  สวนขนาด

ของภาพโปรแกรมจะปรับขนาดใหอัตโนมัต ิ ซึ่งการกรอกขอมูล

ผูผลติลายผามรีายละเอยีดที่ตองกรอก  ดังนี้ 
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o กรอกขอมูลลายผา  ขอแนะนําใหกรอกขอมูลผูผลติลายผา

กอนที่จะกรอกขอมูลลายผา  โดยเลอืกขอมูลอําเภอ  และเลอืก

ช่ือผูผลิตลายผา  หลังจากนัน้ระบบจะตองดึงขอมูลผูผลติลายผา

มาใชในการบันทกึขอมูลลายผา  ซึ่งการกรอกขอมูลลายผามี

รายละเอยีดที่ตองกรอก  ดังนี้ 
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o กรอกขอมูลตําบล  ขอแนะนําใหกรอกขอมูลอําเภอกอนที่จะ

กรอกขอมูลตําบล  เพราะระบบจะตองดงึขอมูลอําเภอมาใชใน

การบันทกึขอมูลตําบล  จะมรีายละเอยีดที่ตองกรอก  ดังนี้ 

 

 
 

 

 สวนแสดงผลขอมูล  ใหคลกิเลอืกดังรูปดานลางนี้ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



27 
 

- สวนแสดงผล  ประกอบไปดวยสวนยอยตางๆ  ดังนี้ 

o แสดงผลขอมูลผูผลติลายผา  โดยสามารถคนหาผูผลิตลายผา

ในอําเภอได  จะมรีายละเอียดดังนี้ 
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o แสดงผลขอมูลลายผา    โดยสามารถคนหาลายผาแยกตาม

ตําบลได  จะมรีายละเอยีดดงันี้ 
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o แสดงผลขอมูลตําบล  จะมรีายละเอยีดดังนี้ 
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 การคนหาขอมูล 

สําหรับการคนหาขอมูล  เมื่อผูดูแลระบบทัง้ผูดูแลระบบของจังหวัด  หรอืผูดูแลระบบ

แตละอําเภอล็อกอินเขามาในระบบแลว  นอกจากเพิ่มขอมูลตางๆ  ดังหัวขอที่ผานมาแลวนัน้  

ยังสามารถคนหาขอมูลที่เพิ่มเขาไปแลวไดอกีดวย  ซึ่งผูดูแลระบบของจังหวัด  และผูดูแลระบบ

แตละอําเภอ  สามารถคนหาขอมูลผูผลติลายผา  ขอมูลลายผา  และขอมูลตําบล  ได

เหมอืนกัน  ยกเวนขอมูลอําเภอและขอมูลผูใชงานที่ผูดูแลระบบของจังหวัดเทานัน้ที่จะสามารถ

เขาไปคนหาได  แตผูดูแลระบบแตละอําเภอจะไมสามารถคนหาได  ซึ่งมขัีน้ตอนการทาํงาน

ดังนี้ 

  

• การคนหาขอมูลผูผลติลายผา 

- เลอืก  สวนแสดงขอมูลผูผลติลายผา    ดังรูป 
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- การคนหาขอมูลกรณคีนทุกอําเภอ  หากไมเลอืกคนหาแยกตามอําเภอ  

ระบบจะคนหาขอมูลตามช่ือผูผลติลายผาที่ปอนในชองใหกรอกขอมูล  ใน

ทุกอาํเภอ  เชน  คนคําวา  ละมัย  จะแสดงคําวาละมัย  จากทุกอําเภอที่

พบ  จะไดผลลัพธดังรูปดานลางนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

- การคนหาขอมูลกรณคีนบางอําเภอ  ดวยช่ือผูผลติลายผา  โดยพมิพช่ือใน

ชองใหกรอกขอมูล  แลวคลิกที่ปุม  คนหา  เชน  คนคําวา  ละมัย ใน

อําเภออากาศอํานวย  ผลลัพธที่ได  ดังรูปดานลางนี้ 
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• การคนหาขอมูลลายผา 

- เลอืก  สวนแสดงขอมูลลายผา    ดังรูป 

 

 
 

- การคนหาขอมูลกรณคีนทุกอําเภอ  หากไมเลอืกคนหาแยกตามอําเภอ  

ระบบจะคนหาขอมูลตามช่ือลายผาที่ปอนในชองใหกรอกขอมูล  ในทุก

อําเภอ  เชน  คนคําวา  ตนสน  จะแสดงคําวาตนสน  จากทุกอําเภอที่พบ  

จะไดผลลัพธดังรูปดานลางนี้ 
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- การคนหาขอมูลกรณคีนบางอําเภอ  ดวยช่ือลายผา  โดยพมิพช่ือในชองให

กรอกขอมูล  แลวคลกิที่ปุม  คนหา  เชน  คนคําวา  ตนสน  ในอําเภอโคก

ศรสีุพรรณ  ผลลัพธที่ได  ดังรูปดานลางนี้ 
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 การแกไขขอมูล 

สําหรับการแกไขขอมูล  เมื่อผูดูแลระบบทัง้ผูดูแลระบบของจังหวัด  หรอืผูดูแลระบบ

แตละอําเภอล็อกอินเขามาในระบบแลว  นอกจากเพิ่มขอมูล  และคนหาขอมูลตางๆ  ดังหัวขอ

ที่ผานมาแลวนั้น  ยังสามารถแกไขขอมูลที่เพิ่มเขาไปแลวไดอกีดวย  ซึ่งผูดูแลระบบของจังหวัด  

และผูดูแลระบบแตละอําเภอ  สามารถแกไขขอมูลผูผลิตลายผา  ขอมูลลายผา  และขอมูล

ตําบล  ไดเหมือนกัน  ยกเวนขอมูลอําเภอและขอมูลผูใชงานที่ผูดูแลระบบของจังหวัดเทานัน้ที่

จะสามารถเขาไปแกไขได  แตผูดูแลระบบแตละอําเภอจะไมสามารถแกไขได  ซึ่งมขีั้นตอนการ

ทํางานดังนี้ 

  

• การแกไขขอมูลผูผลติลายผา 

- เมื่อเราเลอืกสวนแสดงขอมูลผูผลติลายผาแลว  หากตองการจะแกไข

ขอมูลก็ใหคลกิที่หัวขอ  แกไข  ดังรูป 
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- หลังจากนัน้จะแสดงรายละเอยีดขอมูลผูผลติลายผา  ใหเราสามารถแกไข

ได  ซึ่งเมื่อเราแกไขขอมูลเสร็จแลว  ใหคลกิที่ปุม  บันทึกขอมูล  ดังรูป 
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• การแกไขขอมูลลายผา 

- เมื่อเราเลอืกสวนแสดงขอมูลลายผาแลว  หากตองการจะแกไขขอมูลก็ให

คลกิที่หัวขอ  แกไข  ดังรูป 

 

 
 

- หลังจากนัน้จะแสดงรายละเอยีดขอมูลลายผา  ใหเราสามารถแกไขได   

ซึ่งเมื่อเราแกไขขอมูลเสร็จแลว  ใหคลกิที่ปุม  บันทกึขอมูล  ดังรูป 
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• การแกไขขอมูลตําบล 

- เมื่อเราเลอืกสวนแสดงขอมูลตําบลแลว  หากตองการจะแกไขขอมูลก็ให

คลกิที่หัวขอ  แกไข  ดังรูป 

 

 
 

- หลังจากนัน้จะแสดงรายละเอยีดขอมูลตําบล  ใหเราสามารถแกไขได    

ซึ่งเมื่อเราแกไขขอมูลเสร็จแลว  ใหคลกิที่ปุม  บันทกึขอมูล  ดังรูป 
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• การแกไขขอมูลอําเภอ 

- เมื่อเราเลอืกสวนแสดงขอมูลอําเภอแลว  หากตองการจะแกไขขอมูลก็ให

คลกิที่หัวขอ  แกไข  ดังรูป 

 

 
 

- หลังจากนัน้จะแสดงรายละเอยีดขอมูลอําเภอ  ใหเราสามารถแกไขได    

ซึ่งเมื่อเราแกไขขอมูลเสร็จแลว  ใหคลกิที่ปุม  บันทกึขอมูล  ดังรูป 

 

 

 

หมายเหตุ  สําหรับขอมูลอําเภอจะแกไขไดเฉพาะ  เมื่อล็อกอนิเขาใชงานในฐานะ

ผูดูแลระบบของจังหวัดเทานัน้   
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• การแกไขขอมูลผูใชงาน 

- เมื่อเราเลอืกสวนแสดงขอมูลผูใชงานแลว  หากตองการจะแกไขขอมูลก็ให

คลกิที่หัวขอ  แกไข  ดังรูป 

 

 
 

- หลังจากนัน้จะแสดงรายละเอยีดขอมูลผูใชงาน  ใหเราสามารถแกไขได    

ซึ่งเมื่อเราแกไขขอมูลเสร็จแลว  ใหคลกิที่ปุม  บันทกึขอมูล  ดังรูป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  สําหรับขอมูลผูใชงานจะแกไขไดเฉพาะ  เมื่อล็อกอนิเขาใชงานในฐานะ

ผูดูแลระบบของจังหวัดเทานัน้   
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 การลบขอมูล 

สําหรับการลบขอมูล  เมื่อผูดูแลระบบทัง้ผูดูแลระบบของจังหวัด  หรอืผูดูแลระบบ

แตละอําเภอล็อกอินเขามาในระบบแลว  นอกจากเพิ่ม  หรอืคนหา  หรอืแกไขขอมูลตางๆ  ดัง

หัวขอที่ผานมาแลวนัน้  ยังสามารถลบขอมูลตางๆ  ไดอีกดวย  ซึ่งผูดูแลระบบของจังหวัด  และ

ผูดูแลระบบแตละอําเภอ  สามารถลบขอมูลผูผลติลายผา  ขอมูลลายผา  และขอมูลตําบล  ได

เหมอืนกัน  ยกเวนขอมูลอําเภอและขอมูลผูใชงานที่ผูดูแลระบบของจังหวัดเทานัน้ที่จะสามารถ

เขาไปลบได  แตผูดูแลระบบแตละอําเภอจะไมสามารถลบได  ซึ่งมขีัน้ตอนการทํางานดังนี้ 
 

• การลบขอมูลผูผลติลายผา 

- เมื่อเราเลอืกสวนแสดงขอมูลผูผลติลายผาแลว  หากตองการจะลบขอมูล

ก็ใหคลกิที่หัวขอ  ลบ  ดังรูป 
 

 
 

- หลังจากนัน้ระบบจะแสดงกลองขอความเพื่อสอบถามการยนืยันการลบ

ขอมูลวา  คุณตองการลบขอมูล?  ซึ่งถาเราคลกิปุม  OK  ระบบจะลบ

ขอมูลนัน้  แตถาเราคลกิปุม  Cancel  ระบบจะไมลบขอมูลนัน้ 
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• การลบขอมูลลายผา 

- เมื่อเราเลอืกสวนแสดงขอมูลลายผาแลว  หากตองการจะลบขอมูลก็ให

คลกิที่หัวขอ  ลบ  ดังรูป 

 

 
 

- หลังจากนัน้ระบบจะแสดงกลองขอความเพื่อสอบถามการยนืยันการลบ

ขอมูลวา  คุณตองการลบขอมูล?  ซึ่งถาเราคลกิปุม  OK  ระบบจะลบ

ขอมูลนัน้  แตถาเราคลกิปุม  Cancel  ระบบจะไมลบขอมูลนัน้ 

 

• การลบขอมูลตําบล 

- เมื่อเราเลอืกสวนแสดงขอมูลตําบลแลว  หากตองการจะลบขอมูลก็ให

คลกิที่หัวขอ  ลบ  ดังรูป 

 

 
 

 

- หลังจากนัน้ระบบจะแสดงกลองขอความเพื่อสอบถามการยนืยันการลบ

ขอมูลวา  คุณตองการลบขอมูล?  ซึ่งถาเราคลกิปุม  OK  ระบบจะลบ

ขอมูลนัน้  แตถาเราคลกิปุม  Cancel  ระบบจะไมลบขอมูลนัน้ 
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• การลบขอมูลอําเภอ 

- เมื่อเราเลอืกสวนแสดงขอมูลอําเภอแลว  หากตองการจะลบขอมูลก็ให

คลกิที่หัวขอ  ลบ  ดังรูป 

 
 

- หลังจากนัน้ระบบจะแสดงกลองขอความเพื่อสอบถามการยนืยันการลบ

ขอมูลวา  คุณตองการลบขอมูล?  ซึ่งถาเราคลกิปุม  OK  ระบบจะลบ

ขอมูลนัน้  แตถาเราคลกิปุม  Cancel  ระบบจะไมลบขอมูลนัน้ 
 

หมายเหตุ  สําหรับขอมูลอําเภอจะลบไดเฉพาะ  เมื่อล็อกอนิเขาใชงานในฐานะผูดูแล

ระบบของจังหวัดเทานัน้   
 

• การลบขอมูลผูใชงาน 

- เมื่อเราเลอืกสวนแสดงขอมูลผูใชงานแลว  หากตองการจะลบขอมูลก็ให

คลกิที่หัวขอ  ลบ  ดังรูป 
 

 
 

- หลังจากนัน้ระบบจะแสดงกลองขอความเพื่อสอบถามการยนืยันการลบ

ขอมูลวา  คุณตองการลบขอมูล?  ซึ่งถาเราคลกิปุม  OK  ระบบจะลบ

ขอมูลนัน้  แตถาเราคลกิปุม  Cancel  ระบบจะไมลบขอมูลนัน้ 
 

หมายเหตุ  สําหรับขอมูลผูใชงานจะลบไดเฉพาะ  เมื่อล็อกอนิเขาใชงานในฐานะผูดูแล

ระบบของจังหวัดเทานัน้   



 

คูมอืการใชงานระบบสารสนเทศลายผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร 

สําหรับตัวแทนกลุมผูผลติลายผาพื้นเมอืง 

 

 

 

ผูรับผิดชอบ 

 

  อ.กรรณกิาร  กมลรัตน 

และ 

อ.แพรตะวัน  จารุตัน 

 

 

 

 

มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร 

ป พ.ศ.2556 



 

คํานํา 

 คูมอืการใชงานระบบสารสนเทศลายผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร  จัดทําขึ้นทัง้หมด  2  

ชุด  เพื่อใชประกอบการจัดอบรมเชิงปฏบิัตกิารการใชงานระบบสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัด

สกลนคร  สําหรับพัฒนากรและสําหรับตัวแทนกลุมผูผลติลายผา  สําหรับคูมอืเลมน้ีใช

สําหรับการจัดอบรมเชิงปฏบิัติการการใชงานระบบสารสนเทศผาพื้นเมืองจังหวัด

สกลนคร  ใหกับตัวแทนกลุมผูผลติลายผาในจังหวัดสกลนคร  โดยเนื้อหาภายในเลมนี้จะ

แสดงขัน้ตอนการใชงานระบบสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร  แบงออกเปนสวนการใช

งานสําหรับผูใชงานทั่วไป  และสําหรับผูดูแลระบบเพื่อบรหิารจัดการขอมูลผูผลติลายผา  และ

ขอมูลลายผา  อันประกอบไปดวยการเพิ่ม  ลบ  แกไข  และคนหาขอมูลตางๆ 

 ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาคูมอืเลมนี้จะเปนประโยชนสําหรับผูเขารวมอบรมทุกทาน  

หากมขีอผิดพลาดประการใด  ผูจัดทํายนิดนีอมรับขอเสนอแนะ  เพื่อปรับปรุงใหสมบูรณตอไป 

 

กันยายน  2556 
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คูมอืการใชงานระบบสารสนเทศลายผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร 

(สําหรับตัวแทนกลุมผูผลติผาพื้นเมอืง) 
 

 สําหรับเนื้อหาในคูมอืเลมนี้แบงเปน  2  สวนหลักๆ  คือ  ขอมูลสําหรับผูใชงานทั่วไป  

และสําหรับผูดูแลระบบ  โดยมรีายละเอยีดดังตอไปนี้ 

 

1. ผูใชงานท่ัวไป 

 สําหรับผูใชงานทั่วไปจะสามารถคลกิเลอืกดูขอมูลผูผลิตลายผา  และขอมูลลายผา

ตางๆ  ได  โดยสามารถคนหาขอมูลตามช่ือผูผลิตลายผาหรอืช่ือลายผา  และสามารถแยกคน

ตามอําเภอหรอืจะคนดูทัง้จังหวดัก็ได  ซึ่งมีรายละเอยีดดังนี้ 

 

• สามารถเขาใชระบบงานผานอนิเตอรเน็ต  โดยเขาใชที่เว็บไซต  http://dbsp.snru.ac.th  

ซึ่งจะใหผลลัพธดังรูปดานลางนี้ 
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• ระบบจะมีสารสนเทศ 2 สวนหลักๆ คอืสวนขอมูลผูผลิตลายผา และสวนขอมูลลายผา  
 

 สวนขอมูลผูผลติลายผา 
- ใหคลกิเลอืกที่หัวขอ  ขอมูลผูผลติลายผา  ซึ่งเลอืกคลกิไดทั้ง  2  

ตําแหนง  ดังรูปดานลางนี้ 
 

 
 

- เมื่อคลกิที่หัวขอ ขอมูลผูผลติลายผา  จะไดผลลัพธดังรูปดานลางนี้ 
 

 
 

 

 



3 
 

- สามารถคลกิดูรายละเอยีดแตละคนที่เปนผูผลติลายผาได  โดยคลกิที่  

คลกิดู  ดังรูปดานลางนี้ 

 
 

- เมื่อคลกิดูรายละเอียด  จะไดผลลัพธดังรูปดานลางนี้   
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- สามารถคนหาขอมูล  ดวยช่ือผูผลิตลายผา  โดยพมิพช่ือในชองใหกรอก

ขอมูล  แลวคลกิที่ปุม  คนหา  ผูผลิตลายผาได  เชน  คนคําวา  ละมัย      

ดังรูปดานลางนี้ 
 

 
 

- หากไมเลอืกคนหาแยกตามอําเภอ  ระบบจะคนหาขอมูลตามช่ือผูผลติลาย

ผาที่ปอนในชองใหกรอกขอมูล  ในทุกอําเภอ  เชน  คนคําวา  ละมัย  จะ

แสดงคําวาละมัย  จากทุกอําเภอที่พบ  จะไดผลลัพธดังรูปดานลางนี้ 
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- หากแยกคนหาตามอําเภอ  ระบบจะคนหาขอมูลตามช่ือผูผลติลายผาที่

ปอนในชองใหกรอกขอมูล  เฉพาะอําเภอที่เลอืก  เชน  คนคําวา  ละมัย  

ในอําเภอกุดบาก  (ใหปอนช่ือ -> เลอืกอําเภอ -> คลกิปุมคนหา) 

 
 

- จะไดผลลัพธดังรูปดานลางนี้ 

 
 

- เมื่อ  คลกิดู  รายละเอยีด  จะไดผลลัพธดังรูปดานลางนี้ 
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 สวนขอมูลลายผา 

- ใหคลกิเลอืกที่หัวขอ  ขอมูลลายผา  ซึ่งเลอืกคลกิไดทัง้  2  ตําแหนง    

ดังรูปดานลางนี้ 
 

 
 

 

- เมื่อคลกิที่หัวขอ ขอมูลลายผา  จะไดผลลัพธดงัรูปดานลางนี้ 
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- สามารถคลกิดูรายละเอยีดลายผาแตละผืนได  โดยคลกิที่  คลกิด ู ดังรูป

ดานลางนี้ 

 

 
 

 

- เมื่อ  คลกิดู  รายละเอยีด  จะไดผลลพัธดังรูปดานลางนี้   
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- สามารถคนหาขอมูล  ดวยช่ือลายผา  โดยพมิพช่ือในชองใหกรอกขอมูล  

แลวคลกิที่ปุม  คนหา  ลายผาได  เชน  คนคําวา  ดอก  ดังรูปดานลางนี้ 
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- หากไมเลอืกคนหาแยกตามอําเภอ  ระบบจะคนหาขอมูลตามช่ือลายผาที่

ปอนในชองใหกรอกขอมูล  ในทุกอําเภอ  เชน  คนคําวา  ดอก  จะแสดง

ช่ือลายผาที่มคีําวา  ดอก  จากทุกอําเภอที่พบ  จะไดผลลัพธดังรูป

ดานลางนี้ 
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- หากแยกคนหาตามอําเภอ  ระบบจะคนหาขอมูลตามช่ือลายผาที่ปอนใน

ชองใหกรอก  เฉพาะอําเภอที่เลอืก  เชน  คนคําวา  ดอก  ในอําเภอสวาง

แดนดนิ  (ใหปอนช่ือลายผา -> เลอืกอําเภอ -> คลกิปุมคนหา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- จะไดผลลัพธดังรูปดานลางนี้ 
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- เมื่อ  คลกิดู  รายละเอยีด  จะไดผลลัพธดังรูปดานลางนี้ 
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2. ผูดูแลระบบงาน 

 สําหรับผูดูแลระบบงาน  จะแยกหนาที่ใหบรหิารจัดการขอมูลในแตกลุมของแตละ

อําเภอ  

• สามารถเขาใชระบบงานผานอนิเตอรเน็ต  โดยเขาใชที่เว็บไซต  http://dbsp.snru.ac.th  

และใหคลกิเลอืกที่หัวขอ  ผูดูแลระบบ  ซึ่งเลอืกคลกิไดทั้ง  2  ตําแหนง  ดังรูป

ดานลางนี้ 

 
• เมื่อคลกิที่หัวขอ  ผูดูแลระบบ  จะไดผลลัพธดงัรูปดานลางนี้ 

 
- ใหปอนช่ือผูใช  และรหัสผาน  (ซึ่งตดิบอกไวในหนานี้ของคูมอืแตละเลม)  

หลังจากนัน้คลกิปุม ตกลง  เชน  ผูดูแลระบบกลุมผูทอผาไหม  หมู  1  

บานโคกสงา  ต.ดงหมอใต  อ.บานมวง  ดังรูปดานลางนี้   
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- เมื่อปอนช่ือผูใช  และรหัสผาน  ที่ถูกตอง  จะใหผลลัพธดังรูปดานลางนี้ 

 
 

- ในระบบจะแบงงานออกเปน  2  สวนหลัก  คือ  สวนกรอกขอมูล  และ

สวนการแสดงผลขอมูล   

 

 สวนกรอกขอมูล   

ผูดูแลระบบสามารถคลกิผานปุมสัญลักษณตางๆ  หรอืเลอืกผานเมนู  

เชน  เลอืกสวนกรอกขอมูล  ดังรูปดานลางนี้   
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- สวนกรอกขอมูล  ประกอบไปดวยสวนยอยตางๆ  ดังนี้ 

o กรอกขอมูลผูผลติลายผา  (แนะนําใหกรอกตําบลกอนที่จะกรอก

ขอมูลผูผลติลายผา  เพราะจะตองดงึขอมูลตําบลมาใชในการบันทกึ

ขอมูลผูผลติลายผา)  จะมรีายละเอยีดที่ตองกรอก  ดังนี้ 
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o กรอกขอมูลลายผา  (แนะนําใหกรอกขอมูลผูผลติลายผากอนที่

จะกรอกขอมูลลายผา  เพราะจะตองดงึขอมูลผูผลติลายผามาใช

ในการบันทกึขอมูลลายผา)  จะมีรายละเอยีดที่ตองกรอก  ดังนี้ 
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o กรอกขอมูลตําบล  จะมีรายละเอยีดที่ตองกรอก  ดังนี้ 

 
 

 

 สวนแสดงผลขอมูล  ใหคลกิเลอืกดังรูปดานลางนี้ 
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- สวนแสดงผล  ประกอบไปดวยสวนยอยตางๆ  ดังนี้ 

o แสดงผลขอมูลผูผลติลายผา  โดยสามารถคนหาผูผลิตลายผา

ในอําเภอได  จะมรีายละเอียดดังนี้ 
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o แสดงผลขอมูลลายผา    โดยสามารถคนหาลายผาแยกตาม

ตําบลได  จะมรีายละเอยีดดงันี้ 
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o แสดงผลขอมูลตําบล  จะมรีายละเอยีดดังนี้ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 การคนหาขอมูล 

สําหรับการคนหาขอมูล  เมื่อผูดูแลระบบแตละกลุมล็อกอนิเขามาในระบบแลว  

นอกจากเพิ่มขอมูลตางๆ  ดังหัวขอที่ผานมาแลวนั้น  ยังสามารถคนหาขอมูลที่เพิ่มเขาไปแลวได

อกีดวย  ซึ่งผูดูแลระบบสามารถคนหาขอมูลผูผลติลายผา  ขอมูลลายผา  และขอมูลตําบล  

ซึ่งมขีัน้ตอนการทํางานดังนี้ 

  

• การคนหาขอมูลผูผลติลายผา 

- เลอืก  สวนแสดงขอมูลผูผลติลายผา    ดังรูป 

 

 
 

- การคนหาขอมูลผูผลิตลายผา  ระบบจะคนหาขอมูลตามช่ือผูผลติลายผา

ที่ปอนในชองใหกรอกขอมูล  เชน  คนคําวา  คํา  จะแสดงช่ือหรอืนามสกุล  

ทีม่คีําวา  คํา  อยูดวยออกมา  จะไดผลลัพธดงัรูปดานลางนี้ 
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• การคนหาขอมูลลายผา 

- เลอืก  สวนแสดงขอมูลลายผา    ดังรูป 

 

 
 

- การคนหาขอมูลกรณีคนทุกตําบล  หากไมเลอืกคนหาแยกตามตําบล 

ระบบจะคนหาขอมูลตามช่ือลายผาที่ปอนในชองใหกรอกขอมูล  ในทุก

ตําบล  เชน  คนคําวา  ตุม  จะแสดงช่ือตุม  จากทุกตําบลที่พบ  จะได

ผลลัพธดังรูปดานลางนี้ 
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- การคนหาขอมูลกรณคีนบางตําบล  ดวยช่ือลายผา  โดยพิมพช่ือในชองให

กรอกขอมูล  แลวคลกิที่ปุม  คนหา  เชน  คนคําวา  ตุม  ในตําบลอากาศ  

ผลลัพธที่ได  ดังรูปดานลางนี้ 
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 การแกไขขอมูล 

สําหรับการแกไขขอมูล  เมื่อผูดูแลระบบแตละกลุมล็อกอนิเขามาในระบบแลว  

นอกจากเพิ่มขอมูล  และคนหาขอมูลตางๆ  ดังหัวขอที่ผานมาแลวนัน้  ยังสามารถแกไขขอมูล

ที่เพิ่มเขาไปแลวไดอกีดวย  ซึ่งผูดูแลระบบสามารถแกไขขอมูลผูผลติลายผา  ขอมูลลายผา  

และขอมูลตําบล  ได  ซึ่งมขีั้นตอนการทํางานดังนี้ 

  

• การแกไขขอมูลผูผลติลายผา 

- เมื่อเราเลอืกสวนแสดงขอมูลผูผลติลายผาแลว  หากตองการจะแกไข

ขอมูลก็ใหคลกิที่หัวขอ  แกไข  ดังรูป 
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- หลังจากนัน้จะแสดงรายละเอียดขอมูลผูผลติลายผา  ใหเราสามารถแกไข

ได  ซึ่งเมื่อเราแกไขขอมูลเสร็จแลว  ใหคลกิที่ปุม  บันทึกขอมูล  ดังรูป 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



25 
 

• การแกไขขอมูลลายผา 

- เมื่อเราเลอืกสวนแสดงขอมูลลายผาแลว  หากตองการจะแกไขขอมูลก็ให

คลกิที่หัวขอ  แกไข  ดังรูป 

 

 
 

- หลังจากนัน้จะแสดงรายละเอยีดขอมูลลายผา  ใหเราสามารถแกไขได   

ซึ่งเมื่อเราแกไขขอมูลเสร็จแลว  ใหคลกิที่ปุม  บันทกึขอมูล  ดังรูป 
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• การแกไขขอมูลตําบล 

- เมื่อเราเลอืกสวนแสดงขอมูลตําบลแลว  หากตองการจะแกไขขอมูลก็ให

คลกิที่หัวขอ  แกไข  ดังรูป 
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- หลังจากนัน้จะแสดงรายละเอยีดขอมูลตําบล  ใหเราสามารถแกไขได    

ซึ่งเมื่อเราแกไขขอมูลเสร็จแลว  ใหคลกิที่ปุม  บันทกึขอมูล  ดังรูป 

 

 
 

 

 การลบขอมูล 

สําหรับการลบขอมูล  เมื่อผูดูแลระบบแตละกลุมล็อกอินเขามาในระบบแลว  

นอกจากเพิ่ม  หรอืคนหา  หรอืแกไขขอมูลตางๆ  ดังหัวขอที่ผานมาแลวนัน้  ยังสามารถลบ

ขอมูลตางๆ  ไดอกีดวย  ซึ่งผูดูแลระบบสามารถลบขอมูลผูผลิตลายผา  ขอมูลลายผา  และ

ขอมูลตําบล  ได  ซึ่งมขีัน้ตอนการทํางานดังนี้ 
 

• การลบขอมูลผูผลติลายผา 

- เมื่อเราเลอืกสวนแสดงขอมูลผูผลติลายผาแลว  หากตองการจะลบขอมูล

ก็ใหคลกิที่หัวขอ  ลบ  ดังรูป 
 

 
 

- หลังจากนัน้ระบบจะแสดงกลองขอความเพื่อสอบถามการยนืยันการลบ

ขอมูลวา  คุณตองการลบขอมูล?  ซึ่งถาเราคลกิปุม  OK  ระบบจะลบ

ขอมูลนัน้  แตถาเราคลกิปุม  Cancel  ระบบจะไมลบขอมูลนัน้ 
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• การลบขอมูลลายผา 

- เมื่อเราเลอืกสวนแสดงขอมูลลายผาแลว  หากตองการจะลบขอมูลก็ให

คลกิที่หัวขอ  ลบ  ดังรูป 

 

 
 

- หลังจากนัน้ระบบจะแสดงกลองขอความเพื่อสอบถามการยนืยันการลบ

ขอมูลวา  คุณตองการลบขอมูล?  ซึ่งถาเราคลกิปุม  OK  ระบบจะลบ

ขอมูลนัน้  แตถาเราคลกิปุม  Cancel  ระบบจะไมลบขอมูลนัน้ 

 

• การลบขอมูลตําบล 

- เมื่อเราเลอืกสวนแสดงขอมูลตําบลแลว  หากตองการจะลบขอมูลก็ให

คลกิที่หัวขอ  ลบ  ดังรูป 

 

 
 

- หลังจากนัน้ระบบจะแสดงกลองขอความเพื่อสอบถามการยนืยันการลบ

ขอมูลวา  คุณตองการลบขอมูล?  ซึ่งถาเราคลกิปุม  OK  ระบบจะลบ

ขอมูลนัน้  แตถาเราคลกิปุม  Cancel  ระบบจะไมลบขอมูลนัน้ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข-1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข-2 

 

 



แบบสอบถามความคดิเห็นการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 

ผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร 

(สําหรับพัฒนากร) 

 

 

คําชี้แจง 

แบบสอบถามความคดิเห็นการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัด

สกลนคร  มทีัง้หมด  3  ตอน  ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  เปนแบบเตมิ

ขอความและเลอืกตอบ  ตอนที่  2  สอบถามความคดิเห็นเกี่ยวกับการใชระบบฐานขอมูล

สารสนเทศผาพื้นเมืองจังหวัดสกลนคร  เปนแบบใหระดับคะแนน  และตอนที่  3  เปนความ

คดิเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  เปนแบบเขยีนบรรยายตอบคําถาม 
 

ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ช่ือ – สกุล  :  ......................................................................................................... 

 เพศ     ชาย    หญงิ  อายุ  :  ...................  ป 

 ตําแหนง  :  ............................................................................................................ 

 สังกัด   :  ...............................................................................................................  

 โทรศัพทหนวยงาน   : …………..………………..………โทรสาร............................................ 

เบอรมอืถอื  : …………………………………………  e- mail  : ..................................... 

 ระดับการศกึษา     

� อนุปรญิญา 

� ปรญิญาตรี 

� ปรญิญาโท 

� ปรญิญาเอก 

� อื่น ๆ  โปรดระบุ.................................................... 

 

 

 

 



ตอนท่ี  2  ความคดิเห็นเกี่ยวกับการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัด

สกลนคร 

 โปรดกาเครื่องหมายถูก  (√)  ลงในชองประเมินตามความคดิเห็นของทาน   

รายการ 

ระดับความคดิเหน็ 

ดีมาก ด ี
ปาน

กลาง 
พอใช 

ควร

ปรับ

ปรุง 

5 4 3 2 1 

1. ดานขอมูลของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ      

1.1 ขอมูลถูกตอง ครอบคลุม ชัดเจน      

1.2 ขอมูลมีประโยชน      

1.3 ความสะดวก ชัดเจนในการสบืคนขอมูล      

1.4 ความรวดเร็วในการเขาถงึขอมูล      

1.5 ความเช่ือมโยง สัมพันธ สอดคลอง และลําดับของ

เนื้อหา 
     

2. ดานกราฟกของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ      

2.1 การวางโครงรางหนาเว็บเพ็จ      

2.2 ความนาสนใจของตัวอักษร สี และขนาดตัวอักษร      

2.3 ความนาสนใจของภาพประกอบและสอดคลองกับ

เนื้อหา 
     

3. ดานการจัดการระบบของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ      

3.1 ล็อกอินเขาใชงานไดอยางรวดเร็ว      

3.2 เมนูท่ีใชจัดการขอมูล      

3.3 การโตตอบเมื่อมกีารจัดการขอมูล      

3.4 จัดการขอมูลไดงายและรวดเร็ว      

3.5 หนาจัดการขอมูลสอดคลองกับหนาแสดงผลขอมูล      

4. ดานการนาํไปใชประโยชนของระบบฐานขอมูล

สารสนเทศ 

     

4.1 สามารถชวยสงเสริมประชาสัมพันธผาพื้นเมอืง      

4.2 สามารถชวยสงเสริมการจําหนายผาพื้นเมอืง      

4.3 สามารถชวยในการคนหาและติดตอกับกลุมผูผลติ

ลายผาพื้นเมอืงไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น 

     

4.4 สามารถชวยในการสืบคนขอมูลลายผาไดรวดเร็วและ

งายขึ้น 

     

4.5 สามารถชวยใหพัฒนากรและกลุมผูผลติลายผา

พื้นเมอืงใชประโยชนรวมกัน 

     



ตอนท่ี  3  ความคดิเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  เกี่ยวกับการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผา

พื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร 

  

1. ทานไดรับความรู  ทักษะ  และประสบการณใหม ๆ  จากการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศ

ผาพื้นเมืองจังหวัดสกลนคร  อยางไร 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 

2. สิ่งที่ทานไดรับจากการอบรมเชิงปฏบิัตกิารครัง้นี้ตรงตามความคาดหวัง  และความตองการ

ของทานหรอืไม  อยางไร 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 

3. ทานมีความคดิเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  อยางไรบาง 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 

 

                       

      ลงช่ือ....................................................... 

        (.............................................................) 

        ผูประเมนิ 

       วันที่ …......../.................../.............. 

 

 

 
ขอบพระคณุทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

กรุณาสงกลับ อ.กรรณกิาร กมลรัตน หรือ อ.แพรตะวัน จารุตัน 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.เมอืง จ.สกลนคร 47000 



แบบสอบถามความคดิเห็นการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 

ผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร 

(สําหรับตัวแทนกลุมผูผลิตลายผาพื้นเมอืง) 

 

 

คําชี้แจง 

แบบสอบถามความคดิเห็นการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัด

สกลนคร  มทีัง้หมด  3  ตอน  ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  เปนแบบเตมิ

ขอความและเลอืกตอบ  ตอนที่  2  สอบถามความคดิเห็นเกี่ยวกับการใชระบบฐานขอมูล

สารสนเทศผาพื้นเมืองจังหวัดสกลนคร  เปนแบบใหระดับคะแนน  และตอนที่  3  เปนความ

คดิเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  เปนแบบเขยีนบรรยายตอบคําถาม 
 

ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ช่ือ – สกุล  :  ......................................................................................................... 

 เพศ     ชาย    หญงิ  อายุ  :  ...................  ป 

 ตัวแทนกลุมผูผลติลายผา   :  .................................................................................  

เบอรมอืถอื  : …………………………………………  e- mail  : ..................................... 

 ระดับการศกึษา     

� ประถมศกึษา  6 

� มัธยมศกึษาตอนตน 

� มัธยมศกึษาตอนปลาย 

� ปรญิญาตรี 

� ปรญิญาโท 

� อื่น ๆ  โปรดระบุ.................................................... 

 

 

 

 



ตอนท่ี  2  ความคดิเห็นเกี่ยวกับการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัด

สกลนคร 

 โปรดกาเครื่องหมายถูก  (√)  ลงในชองประเมินตามความคดิเห็นของทาน   

รายการ 

ระดับความคดิเหน็ 

ดีมาก ด ี
ปาน

กลาง 
พอใช 

ควร

ปรับ

ปรุง 

5 4 3 2 1 

1. ดานขอมูลของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ      

1.1 ขอมูลถูกตอง ครอบคลุม ชัดเจน      

1.2 ขอมูลมีประโยชน      

1.3 ความสะดวก ชัดเจนในการสบืคนขอมูล      

1.4 ความรวดเร็วในการเขาถงึขอมูล      

1.5 ความเช่ือมโยง สัมพันธ สอดคลอง และลําดับของ

เนื้อหา 
     

2. ดานกราฟกของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ      

2.1 การวางโครงรางหนาเว็บเพ็จ      

2.2 ความนาสนใจของตัวอักษร สี และขนาดตัวอักษร      

2.3 ความนาสนใจของภาพประกอบและสอดคลองกับ

เนื้อหา 
     

3. ดานการจัดการระบบของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ      

3.1 ล็อกอินเขาใชงานไดอยางรวดเร็ว      

3.2 เมนูท่ีใชจัดการขอมูล      

3.3 การโตตอบเมื่อมกีารจัดการขอมูล      

3.4 จัดการขอมูลไดงายและรวดเร็ว      

3.5 หนาจัดการขอมูลสอดคลองกับหนาแสดงผลขอมูล      

4. ดานการนาํไปใชประโยชนของระบบฐานขอมูล

สารสนเทศ 

     

4.1 สามารถชวยสงเสริมประชาสัมพันธผาพื้นเมอืง      

4.2 สามารถชวยสงเสริมการจําหนายผาพื้นเมอืง      

4.3 สามารถชวยในการคนหาและติดตอกับกลุมผูผลติ

ลายผาพื้นเมอืงไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น 

     

4.4 สามารถชวยในการสืบคนขอมูลลายผาไดรวดเร็วและ

งายขึ้น 

     

4.5 สามารถชวยใหพัฒนากรและกลุมผูผลติลายผา

พื้นเมอืงใชประโยชนรวมกัน 

     



ตอนท่ี  3  ความคดิเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  เกี่ยวกับการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผา

พื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร 

  

1. ทานไดรับความรู  ทักษะ  และประสบการณใหม ๆ  จากการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศ

ผาพื้นเมืองจังหวัดสกลนคร  อยางไร 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 

2. สิ่งที่ทานไดรับจากการอบรมเชิงปฏบิัตกิารครัง้นี้ตรงตามความคาดหวัง  และความตองการ

ของทานหรอืไม  อยางไร 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 

3. ทานมีความคดิเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  อยางไรบาง 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 

 

                       

      ลงช่ือ....................................................... 

        (.............................................................) 

        ผูประเมนิ 

       วันที่ …......../.................../.............. 

 

 

 
ขอบพระคณุทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

กรุณาสงกลับ อ.กรรณกิาร กมลรัตน หรือ อ.แพรตะวัน จารุตัน 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.เมอืง จ.สกลนคร 47000 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 
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ภาพบรรยากาศการฝกอบรมถายทอดการใชระบบฐานขอมูล

สารสนเทศผาพ้ืนเมืองจังหวัดสกลนคร 

 

\ 
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 การอบรมถายทอดการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพืน้เมอืง 

จังหวัดสกลนคร 
Training for Transferring the Use of Sakon   

Nakhon’s Indigenous Textile Database System 
 

กรรณิการ กมลรัตน และแพรตะวัน จารุตัน 
 

บทคัดยอ 

 วัตถุประสงคของงานวจิัยน้ีคอื 1) เพื่อฝกอบรมถายทอดการใชระบบฐานขอมูลผาพื้นเมืองจังหวัด

สกลนคร และ 2) เพื่อศึกษาความคดิเห็นของพัฒนากร และตัวแทนกลุมผูผลติลายผาพื้นเมอืงจังหวัด

สกลนคร ตอการใชระบบฐานขอมูลผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร ผูรวมการวจิัย ประกอบดวยพัฒนากรท่ี

รับผดิชอบงาน OTOP ในแตละอําเภอของจังหวัดสกลนคร จาํนวน 18 อําเภอๆ ละ 1 คน และพัฒนากร

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร 1 คน รวม 19 คน และตัวแทนกลุมผูผลติลายผาพื้นเมอืงท่ีมทัีกษะ

พื้นฐานการใชงานคอมพวิเตอร จํานวน 166 คน สําหรับขัน้ตอนการวจิัยมดัีงน้ี 1) ฝกอบรมเชิงปฏบัิตกิาร

การใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร ใหกับพัฒนากร 2) ศึกษาความคดิเห็นของ

พัฒนากร ท่ีมตีอการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร 3) ฝกอบรมเชิงปฏบัิตกิาร

การใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร สําหรับตัวแทนกลุมผูผลติลายผาพื้นเมอืง 

และ 4) ศึกษาความคดิเห็นของตัวแทนกลุมผูผลติลายผาพื้นเมอืง ท่ีมตีอการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศ

ผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร 

ผลการวจิัยพบวาผูเขารวมอบรมสามารถบริหารจัดการขอมูลในระบบฐานขอมูลสารสนเทศผา

พื้นเมอืงจังหวัดสกลนครได และจากการวเิคราะหทางสถติิพบวาความคดิเห็นของพัฒนากรท่ีมตีอการใช

ระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร โดยรวมอยูในระดับด ีคะแนนเฉลี่ย 4.4168 และ

ความคดิเห็นของตัวแทนกลุมผูผลติลายผาพื้นเมอืงท่ีมตีอการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืง

จังหวัดสกลนคร โดยรวมอยูในระดับด ีคะแนนเฉลี่ย 4.4161 
 

คําสําคัญ : การอบรมถายทอด, ระบบฐานขอมูล, พัฒนากร, ตัวแทนกลุมผูผลติลายผาพื้นเมอืง, 

สกลนคร 
 

Abstract 

 The objectives of this research were 1) to train for transferring the use of Sakon Nakhon’s  

Indigenous Textile Database System and 2) to study the opinions of the development officers and the 

representatives of the indigenous textile production groups of Sakon Nakhon on the use of Sakon 

Nakhon’s Indigenous Textile Database System. The research participants consisted of 19 development 
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officers – 18 development officers who are responsible for OTOP work of all the 18 districts and one 

from the Provincial Office of Community Development and 116 representatives of the indigenous textile 

production groups who have basic skills in using computer. The steps of the research were : 1) a 

workshop on the use of Sakon Nakhon’s Indigenous Textile Database System for the development 

officers, 2) a study of their opinions on the use of the database system, 3) a workshop for the 

representatives of the indigenous textile production groups, 4) a study of their opinions on the use of 

the database system, of the database system. 

The findings of the research showed that the workshop participants were able to use the 

database system and the statistical analysis revealed that the opinions of the development officers on 

the database system were, on the whole, at a high level with an average score of 4.4168 and the 

opinions of the representatives of indigenous textile production groups were, on the whole, at a high 

level with an average score of 4.4161. 
 

Keyword : Training for Transferring, Database System, Representative of Development Officers, 

Indigenous Textile Production Groups, Sakon Nakhon 
 

บทนํา 

 งานวจิัยกอนหนาน้ีไดศึกษาภูมปิญญาทองถิ่น “เร่ืองลายผาพื้นเมอืง จังหวัดสกลนคร” เพื่อพัฒนา

ระบบฐานขอมูลสารสนเทศผานเว็บแอพพลเิคชัน (กรรณกิาร กมลรัตน และคณะ, 2551) โดยงานวจิัย

ดังกลาวไดพัฒนาขึ้นเพื่อรวบรวมและเผยแพรขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูผลติลายผา และศึกษาภูมปิญญาทองถิ่น

ในการใชสแีละลวดลายลายผาพื้นเมอืงในจังหวัดสกลนคร โดยระบบฐานขอมูลดังกลาวสามารถบริหาร

จัดการขอมูลผูผลติลายผาพื้นเมอืง และลายผาตางๆ ท่ีกลุมผลติขึ้นมา มขีอมูลกลุมผูผลติจํานวน 166 กลุม 

และผูผลติลายผาจํานวน 696 คน แตขอมูลในระบบบางสวนยังไมเปนปจจุบัน เพราะเปนขอมูลท่ีทีมวจิัยได

เก็บรวบรวมในป 2550 ดังน้ันผูวจิัยจงึมแีนวความคดิท่ีจะพัฒนาตอยอดงานวจิัยเดมิ โดยจัดโครงการจัด

อบรมถายทอดการใชระบบฐานขอมูลผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนครใหกับพัฒนากรท่ีดูแลงาน OTOP และ

ตัวแทนกลุมผูผลติลายผาพื้นเมอืงท่ีมคีวามรูพื้นฐานการใชงานคอมพวิเตอร เพื่อใหผูท่ีไดรับการอบรมเปน

ผูดูแลระบบฐานขอมูลเอง เพราะตัวแทนกลุมผูผลติเปนคนในทองถิ่น และมขีอมูลท่ีสามารถปรับปรุงใหเปน

ปจจุบันได โดยมพัีฒนากรอําเภอเปนผูท่ีคอยดูแลและใหคําปรึกษา ซึ่งระบบฐานขอมูลดังกลาวมปีระโยชน

สําหรับกลุมผูผลติลายผาพื้นเมอืงโดยตรงเพราะสามารถเก็บรวบรวมขอมูลผาพื้นเมอืงและเผยแพร

ประชาสัมพันธสูสาธารณะ รวมท้ังเปนการอนุรักษลายผาตางๆ ใหกับอนุชนรุนหลังได  

ดังน้ันผูวจิยัจงึไดมโีครงการอบรมถายทอดการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัด

สกลนคร เพื่อฝกอบรมถายทอดการใชระบบฐานขอมูลดังกลาว ดวยการจัดอบรมเชิงปฏบัิตกิารการใชระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร ใหกับพัฒนากรท่ีดูแลงาน OTOP และตัวแทนกลุมผูผลติ

ลายผาพื้นเมอืงท่ีมคีวามรูพื้นฐานการใชงานคอมพวิเตอร และศึกษาความคดิเห็นตอการใชระบบฐานขอมูล
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สารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร ดวยแบบสอบถาม เพื่อนําความคดิเห็นท่ีไดไปปรับปรุงแกไขระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนครใหมคีวามสมบูรณ เปนปจจุบัน และตรงกบัความตองการ

การใชงานของกลุมผูผลติลายผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร 
 

วัตถุประสงคการวจัิย 

1. เพื่อฝกอบรมถายทอดการใชระบบฐานขอมูลผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร 

2. เพื่อศึกษาความคดิเห็นของพัฒนากร และตัวแทนกลุมผูผลติลายผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร  

ตอการใชระบบฐานขอมูลผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร 
 

วธิดีําเนินการวิจัย 

ผูรวมการวจัิย  

1. พัฒนากร เลอืกแบบเจาะจง ผูท่ีรับผดิชอบงาน OTOP ในแตละอําเภอของจังหวัดสกลนคร 

จํานวน 18 อําเภอๆ ละ 1 คน และพัฒนากรสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร 1 คน รวม 19 คน  

2. ตัวแทนกลุมผูผลติลายผาพื้นเมอืง ท่ีใหแตละกลุมสงตัวแทนเขารับการฝกอบรม กลุมละ 1 

คน โดยเลอืกผูท่ีมทัีกษะพื้นฐานการใชงานคอมพวิเตอร จากท้ังหมด 116 กลุม รวมเปน 116 คน ซึ่งขอมูล

กลุมผูผลติลายผาพื้นเมอืงไดขอมูลมาจากงานวจิัยการศึกษาภูมปิญญาทองถิ่น “เร่ืองลายผาพื้นเมอืงจังหวัด

สกลนคร” เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศผานเว็บแอพพลเิคชัน และผานการตรวจสอบช่ือกลุมจาก

พัฒนากรแตละอําเภอ  

เครื่องมือทีใ่ชในการวจัิย 

1. ระบบฐานขอมูลลายผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร เปนระบบฐานขอมูลท่ีไดจากงานวจิัย

การศึกษาภูมปิญญาทองถิ่น “เร่ืองลายผาพื้นเมอืง จังหวัดสกลนคร” เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ

ผานเว็บแอพพลเิคชัน (กรรณกิาร กมลรัตน และคณะ, 2551) ท่ีเผยแพรผานเว็บไซต http://dbsp.snru.ac.th 

2. คูมอืการใชงานระบบสารสนเทศลายผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร ซึ่งม ี2 เลม คอื สําหรับ

พัฒนากร และสําหรับกลุมผูผลติลายผาพื้นเมอืง  

3. แบบสอบถามความคดิเห็นการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร 

ซึ่งไดปรับปรุงจากแบบสอบถามระบบฐานขอมูลคลังปญญา สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และแบบสอบถามความพงึพอใจของผูใชระบบสารสนเทศสําหรับ

บุคลากรสํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยนเรศวร (ออนไลน, 2556) และแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scale) 5 ระดับ (Best, J. W.; Kahn, J. V. : 2006)  

 ข้ันตอนการดําเนนิการวจัิย 

สําหรับขัน้ตอนการดําเนินการวจิัย แบงเปน 4 ขัน้ตอน ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

ข้ันตอนที่ 1 ฝกอบรมเชงิปฏบิติัการการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพืน้เมือง

จังหวดัสกลนคร สําหรับพัฒนากร  
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  เพื่อฝกอบรมถายทอดการใชระบบฐานขอมูลผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนครใหกับพัฒนากร 

จํานวน 19 คน โดยผูวจิัยเปนวทิยากรในการอบรม และมผีูชวยวทิยากรจํานวน 2 คน โดยการถายทอด

ความรูจากวทิยากรสูผูเขาอบรมเปนการอบรมเชิงปฏบัิตกิาร การสาธิต และบรรยายประกอบ (วรีะพันธ 

แกวรัตน, 2556) มรีายละเอียดดังน้ี 

1. พัฒนากรท่ีเขารับการอบรม ใชเคร่ืองคอมพวิเตอร 1 เคร่ือง ตอ 1 คน  

2. เคร่ืองคอมพวิเตอร ใชงานผานระบบปฏบัิติการ WindowsXP มโีปรแกรม Web 

Browser และเคร่ืองคอมพวิเตอรสามารถใชงานอินเทอรเน็ตได 

3. คูมอืการใชงานระบบสารสนเทศลายผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร สําหรับพัฒนากร 1 

เลม ตอ 1 คน 

4. วทิยากรใชเคร่ืองคอมพวิเตอรท่ีมคีุณลักษณะเหมอืนกับเคร่ืองผูเขาอบรม และเชื่อมตอ

กับ Projector เพื่อแสดงผลการใชงานจากเคร่ืองวทิยากรใหกับผูเขาอบรมไดมองเห็น 

5. วทิยากรเปนผูบรรยายและสาธิตการจัดการขอมูลตางๆ ในระบบฐานขอมูลลายผา

พื้นเมืองจังหวัดสกลนคร และใชคูมอืการอบรมในขอ 3 ประกอบการอบรม สําหรับการอบรมประกอบดวย

เนื้อหา 2 สวนหลักๆ คอื สวนของผูใชงานท่ัวไป และสวนของผูดูแลระบบ ซึ่งแบงเปน 2 กรณี คอื กรณเีขาใช

ระบบในสถานะผูดูแลระบบของจังหวัด และกรณเีขาใชระบบในสถานะผูดูแลระบบของแตละอําเภอ  

6. หากผูเขารับการอบรมเกดิความสงสัยหรือเคร่ืองมปีญหา สามารถยกมอืสอบถามได

ตลอดเวลา ซึ่งวทิยากรจะหยุดรอและวทิยากรหรือผูชวยวทิยากรจะเขาไปตรวจสอบและแกไขปญหา และ

อธิบายใหผูเขาอบรมรายอื่นๆ ไดทราบปญหาและการแกไขปญหาไปพรอมๆ กัน หลังจากนัน้ถงึจะทําการ

สาธิตและบรรยายการอบรมตอไป 

7. ภายหลังการอบรมเสร็จสิ้น วทิยากรสรุประบบงานตางๆ ในการอบรมใหทราบอีกคร้ัง 

และเปดโอกาสใหผูเขาอบรมไดสอบถามหากมขีอสงสัย 

ข้ันตอนที่ 2 ศกึษาความคดิเหน็ของพัฒนากร ที่มตีอการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศ

ผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร  

  ภายหลังจัดอบรมเสร็จแลวใหพัฒนากร ท้ัง 19 คน ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมรีายละเอียด

ดังน้ี  1. ผูชวยวทิยากรแจกแบบสอบถามใหกับผูเขาอบรม คนละ 1 ชุด 

2. วทิยากรอธิบายลักษณะของแบบสอบถาม ใหเขาอบรมไดเขาใจ  

3. ใหผูเขาอบรมเร่ิมตอบแบบสอบถาม และภายหลังจากผูเขาอบรมตอบแบบสอบถาม

เสร็จแลว ใหสงแบบสอบถามกบัวทิยากรหรือผูชวยวทิยากร 

4. ผูวจิัยและผูเขาอบรมรวมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเลอืกตัวแทนกลุมผูผลติลายผา 

สําหรับเขาอบรมการใชงานระบบสารสนเทศลายผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนครคร้ังตอไป ซึ่งมรีายช่ือกลุม

ผูผลติลายผาเดมิ เพื่อใหพัฒนากรชวยตรวจสอบและใหแจงกลุมผูผลติลายผาท่ีเปนปจจุบันในแตละอําเภอ 

ซึ่งภายหลังอบรมพัฒนากรเสร็จแลว ผูวจิัยทําการปรับปรุงระบบฐานขอมูลและคูมอืการใชงาน เพื่อ

เตรียมการอบรมใหกับตัวแทนกลุมผูผลติลายผาตอไป 
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ข้ันตอนที่ 3 ฝกอบรมเชงิปฏบิัติการการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมือง

จังหวดัสกลนคร สําหรับตัวแทนกลุมผูผลติลายผาพืน้เมือง  

  เพื่อฝกอบรมถายทอดการใชระบบฐานขอมูลผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนครใหกับตัวแทน

กลุมผูผลติลายผาพื้นเมอืง จํานวน 116 คน แบงการอบรมออกเปน 3 กลุมๆ ละ 1 วัน ดังน้ี 

กลุมท่ี 1 ตัวแทนผูผลติลายผา อ.กุดบาก 5 คน อ.กุสุมาลย 3 คน อ.โคกศรีสุพรรณ 5 คน 

อ.พังโคน 3 คน อ.โพนนาแกว 3 คน อ.ภูพาน 4 คน อ.เมอืง 7 คน อ.เตางอย 5 คน รวม 36 คน  

กลุมท่ี 2 ตัวแทนผูผลติลายผา อ.คําตากลา 9 คน อ.เจริญศิลป 6 คน อ.นิคมนํ้าอูน 8 คน 

อ.บานมวง 7 คน อ.พรรณานคิม 10 คน รวม 40 คน  

กลุมท่ี 3 ตัวแทนผูผลติลายผา อ.วานรนิวาส 9 คน อ.วาริชภูม ิ8 คน อ.สวางแดนดนิ 8 

คน อ.สองดาว 6 คน อ.อากาศอํานวย 9 คน รวม 40 คน  

โดยในแตละกลุมของการอบรมมผีูวจิัยเปนวทิยากรในการอบรม และมผีูชวยวทิยากร

จํานวน 3 คน ซึ่งการถายทอดความรูจากวทิยากรสูผูเขาอบรมเปนการอบรมเชิงปฏบัิตกิาร การสาธิต และ

บรรยายประกอบ โดยรายละเอียดจะเหมอืนกับการอบรมพัฒนากร ยกเวนขอ 5 เนื้อหาจะแตกตางกัน คอื 

วทิยากรเปนผูบรรยายและสาธิตการจัดการขอมูลตางๆ ในระบบฐานขอมูลลายผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร 

และใชคูมอืการอบรมสําหรับตัวแทนกลุมผูผลติลายผา ซึ่งการอบรมประกอบดวยเนื้อหา 2 สวนหลักๆ คอื 

สวนของผูใชงานท่ัวไป และสวนของผูดูแลระบบ โดยสวนของผูใชงานท่ัวไป สามารถเลอืกดูขอมูลไดเพยีง

อยางเดยีว และสวนของผูดูแลระบบ ท่ีเปนตัวแทนกลุมผูผลติลายผาแตละกลุมของแตละอําเภอ  

 ข้ันตอนที่ 4 ศกึษาความคดิเหน็ของตัวแทนกลุมผูผลติลายผาพื้นเมือง ที่มีตอการ

ใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพืน้เมอืงจังหวดัสกลนคร  

  ภายหลังจัดอบรมเสร็จแลวใหตัวแทนกลุมผูผลติลายผาพื้นเมอืง ตอบแบบสอบถาม 

ซึ่งรายละเอียดจะเหมอืนกับการอบรมพัฒนากร ยกเวนขอ 5 จะแตกตางกัน คอื วทิยากรรวมปรึกษาหารือ

กับผูเขาอบรม ในการตรวจสอบและแกไขขอมูลผูผลติลายผาและขอมูลลายผา ท่ีเปนขอมูลเดมิของแตละ

กลุม และขอความรวมมอืตัวแทนแตละกลุมอัพโหลดขอมูลสมาชิกในกลุมและขอมูลลายผาใหมๆ  ท่ีแตละ

กลุมม ีซึ่งภายหลังอบรมตัวแทนกลุมผูผลติลายผาเสร็จแลว ผูวจิัยทําการปรับปรุงระบบฐานขอมูล

สารสนเทศลายผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร และเผยแพรขอมูลผานอินเตอรเน็ตตอไป 
 

ผลการวจัิย 

สําหรับผลการวจิัย มรีายละเอียดตอไปน้ี 

 ข้ันตอนที่ 1 ฝกอบรมเชงิปฏบิติัการการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพืน้เมืองจังหวดั

สกลนคร สาํหรับพัฒนากร 

 ในขณะทําการอบรมพัฒนากร จากการสังเกตและพูดคยุสอบถาม พบวา 

1. พัฒนากร ท้ัง 19 คน สามารถเขาไปจัดการเพิ่ม ลบ แกไข และคนหาขอมูลในระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนครได ท้ังพัฒนากรท่ีดูแลระบบของจังหวัด และพัฒนากรท่ี

ดูแลระบบของแตละอําเภอได 
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2. พัฒนากรบางทานเกดิความสงสัย ในขัน้ตอนการเพิ่มขอมูลผูผลติลายผา ชองใหเลอืก

ตําบล แตช่ือตําบลมไีมครบทุกตําบลในอําเภอน้ันๆ วทิยากรไดอธิบายใหผูเขาอบรมทราบวาหากขอมูลตําบล

ไมครบ สามารถทําการเพิ่มชื่อตําบลเขาไปไดจะอยูในสวนของการเพิ่มขอมูลตําบล เมื่อผูเขาอบรมเขาใจแลว

สามารถจัดการขอมูลดังกลาวตอได 

3. พัฒนากรบางทานมขีอเสนอใหมกีารอบรมใหกับกลุมผูผลติลายผาพื้นเมอืงดวย 

วทิยากรไดแจงใหพัฒนากรทราบวาขัน้ตอนตอไปจะมกีารอบรมใหกับตัวแทนกลุมผูผลติลายผา โดยจะขอ

ความรวมมอืกับพัฒนากรในแตอําเภอตรวจสอบชื่อกลุมท่ีมอียู และขอขอมูลกลุมผูผลติลายผาแตละอําเภอ

ในปลาสุด ท่ีไดลงทะเบียนกับพัฒนาชุมชนไว 

  4. ขอสรุปการเลอืกตัวแทนกลุมผูผลติลายผา เบ้ืองตนเลอืกนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาใน

มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร และอาศัยอยูในหมูบานของกลุมท่ีมกีารผูทอผา หลังจากน้ันคอยเลอืกจาก

สถาบันการศึกษาอื่น  

 ภายหลังจากการอบรมพัฒนากร ระบบฐานขอมูลมกีารปรับปรุงดังนี้ 

1. ในสวนของการเพิ่มขอมูลผูผลติลายผา ชองกรอกวัน เดอืน ปเกดิ ปรับปรุงจากเดมิให

ปอนผานกลองขอความ ปรับใหมเปนใหเลอืกจากตารางปฏทิิน และหลังจากนัน้โปรแกรมจะคาํนวณอายุให

อัตโนมัติ 

2. สวนการแสดงผลขอมูลท้ังหมด เดมิเมื่อมกีารบันทึกขอมูลใหมจะแสดงผลรายการท่ี

บันทึกลาสุดอยูดานลาง ปรับใหมเปนเมื่อมกีารบันทึกขอมูลใหมจะใหแสดงผลรายการท่ีบันทึกลาสุดอยู

ดานบน  

ข้ันตอนที่ 2 การวเิคราะหความคดิเห็นของพัฒนากร ที่มีตอการใชระบบฐานขอมูล

สารสนเทศผาพืน้เมอืงจังหวดัสกลนคร  

 สําหรับผลการวเิคราะห จากแบบสอบถาม แบงเปน 3 ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 ขอมูลทัว่ไปของพัฒนากร 

ตาราง 1 ขอมูลท่ัวไปของพัฒนากร 

หัวขอ จํานวน (คน) เปอรเซ็นต (%) 

เพศ  หญงิ 

 ชาย 

14 

5 

73.7 

26.3 

อาย ุ(ป)  25 - 29 

30 - 34 

35 - 39 

40 - 44 

45 - 49 

50 - 55 

อายุเฉลี่ย 40.42 ป 

1 

3 

5 

3 

6 

1 

 

5.3 

15.8 

26.3 

15.8 

31.5 

5.3 

 

ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

17 

2 

89.5 

10.5 
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จากตาราง 1 พบวาพัฒนากรท่ีเขารวมอบรมสวนมากเปนผูหญงิ จํานวน 14 คน คดิเปนรอยละ 

73.7 และเปนผูชาย 5 คน คดิเปนรอยละ 26.3 อายุเฉลี่ย 40.42 ป ระดับการศึกษาสวนมากอยูในระดับ

ปริญญาตรี 17 คน คดิเปนรอยละ 89.5 และปริญญาโท 2 คน คดิเปนรอยละ 10.5 

 ตอนที่ 2 ความคดิเห็นของพฒันากร ที่มีตอการใชระบบฐานขอมูล 

สารสนเทศผาพืน้เมอืงจังหวดัสกลนคร 

ตาราง 2 ความคดิเห็นของพัฒนากร เกี่ยวกับการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัด

สกลนคร  

รายการ �̅� S.D. 
ระดับความ

คดิเห็น 

1. ดานขอมูลของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 

1.1 ขอมูลถูกตอง ครอบคลุม ชัดเจน 3.8421 0.83421 ด ี

1.2 ขอมูลมปีระโยชน 4.6842 0.58239 ดมีาก 

1.3 ความสะดวก ชดัเจนในการสบืคนขอมูล 4.5789 0.60698 ดมีาก 

1.4 ความรวดเร็วในการเขาถงึขอมูล 4.4211 0.69248 ด ี

1.5 ความเชื่อมโยง สัมพันธ สอดคลอง และลําดับของเนื้อหา 4.4211 0.60698 ด ี

เฉลี่ย 4.3895 0.66468 ด ี

2. ดานกราฟกของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 

2.1 การวางโครงรางหนาเวบ็เพ็จ 4.3684 .59726 ด ี

2.2 ความนาสนใจของตัวอักษร ส ีและขนาดตัวอักษร 4.2632 .65338 ด ี

2.3 ความนาสนใจของภาพประกอบและสอดคลองกบัเนื้อหา 4.2632 .65338 ด ี

เฉลี่ย 4.2987 0.63467 ด ี

3. ดานการจัดการระบบของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 

3.1 ล็อกอนิเขาใชงานไดอยางรวดเร็ว 4.2632 0.80568 ด ี

3.2 เมนูที่ใชจัดการขอมลู 4.4211 0.60698 ด ี

3.3 การโตตอบเมื่อมกีารจัดการขอมลู 4.2632 0.65338 ด ี

3.4 จัดการขอมูลไดงายและรวดเร็ว 4.3684 0.68399 ด ี

3.5 หนาจัดการขอมูลสอดคลองกับหนาแสดงผลขอมลู 4.4211 0.60698 ด ี

เฉลี่ย 4.3474 0.67140 ด ี

4. ดานการนําไปใชประโยชนของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 

4.1 สามารถชวยสงเสริมประชาสัมพนัธผาพื้นเมอืง 4.6842 0.58239 ดมีาก 

4.2 สามารถชวยสงเสริมการจําหนายผาพื้นเมอืง 4.5263 0.69669 ดมีาก 

4.3 สามารถชวยในการคนหาและตดิตอกับกลุมผูผลติลายผาพื้นเมอืง

ไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น 
4.6842 0.58239 ดมีาก 

4.4 สามารถชวยในการสบืคนขอมลูลายผาไดรวดเร็วและงายขึ้น 4.5789 0.60698 ดมีาก 

4.5 สามารถชวยใหพัฒนากรและกลุมผูผลติลายผาพ้ืนเมืองใชประโยชนรวมกัน 4.6842 0.58239 ดมีาก 

เฉลี่ย 4.6316 0.61017 ดมีาก 
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จากตาราง 2 พบวาความคดิเห็นของพัฒนากรท่ีมตีอการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมือง

จังหวัดสกลนคร เรียงลําดับระดับความคดิเห็นในแตละดานจากมากไปหานอย พบวา อยูในระดับ ดมีาก คอื

ดานการนําไปใชประโยชนของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ คะแนนเฉลี่ย 4.6316 อยูในระดับ ด ีคอืดานขอมูล

ของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ คะแนนเฉลี่ย 4.3895 ดานการจัดการระบบของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 

คะแนนเฉลี่ย 4.3474 และดานกราฟกของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ คะแนนเฉลี่ย 4.2987 

 ตอนที่ 3 สอบถามความคดิเหน็และขอเสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกับการใชระบบฐานขอมูล 

สารสนเทศผาพืน้เมอืงจังหวดัสกลนคร 

คําถามที่ 1 ทานไดรับความรู ทักษะ และประสบการณใหมๆ  จากการใชระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวดัสกลนคร อยางไร ซึ่งตัวอยางคําตอบทีไ่ดมดีังนี ้

- ไดทราบขอมูลเกี่ยวกับผา วาลายแบบน้ีมชีื่อวาอะไร มกีลุมไหนท่ีเปนผูทอผาในจังหวัด

สกลนคร ความถี่ 9 คน, การเพิ่มขอมูลกลุมผูผลติ และขอมูลลายผา ความถี่ 5 คน, ระบบใชงานไดงาย และ

รวดเร็ว ความถี่ 1 คน เปนตน 

คําถามที่ 2 สิ่งทีท่านไดรับจากการอบรมเชงิปฏบิัติการคร้ังนี้ตรงตามความคาดหวัง 

และความตองการของทานหรอืไม อยางไร ซึ่งตัวอยางคาํตอบที่ไดมีดงันี ้

- ตรงกับความคาดหวัง เพราะไดทราบการจัดทําขอมูล โดยผานเว็บไซต และสะดวกใน

การคนหาขอมูล ความถี่ 3 คน, ไดเครือขายการพัฒนากลุมทอผาดานการตลาด การประชาสัมพันธทาง

อินเตอรเน็ต ความถี่ 7 คน และทําใหผูบริโภคสามารถติดตอกลุมไดโดยตรง ความถี่ 1 คน เปนตน 

คําถามที่ 3 ทานมคีวามคดิเหน็และขอเสนอแนะอ่ืนๆ อยางไรบาง ซึ่งตัวอยางคาํตอบที่

ไดมดีังนี ้ - อยากใหมกีจิกรรมเชนน้ีอีก เพื่อเปนความรวมมอืทางวชิาการและการนําไปปรับใชจริง

ในพื้นท่ี ความถี ่5 คน, เก็บขอมูลใหเพิ่มมากขึ้น ความถี่ 4 คน, อยากใหกลุมท่ีผลติลายผาไดมโีอกาสเขารวม

อบรมดวย ความถี่ 2 คน เปนตน 

 ข้ันตอนที่ 3 ฝกอบรมเชงิปฏบิัติการการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมืองจังหวดั

สกลนคร สาํหรับตัวแทนกลุมผูผลติลายผาพื้นเมือง  

 ในขณะทําการอบรมตัวแทนกลุมผูผลติลายผา จากการสังเกตและพูดคุยสอบถาม พบวา 

1. ผูเขาอบรมท้ัง 3 กลุม สามารถเขาไปจัดการเพิ่ม ลบ แกไข และคนหาขอมูลในระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร ในแตละกลุมผูผลติลายผาได  

2. ขอมูลของกลุมผูผลติลายผาบางกลุมยังไมถกูตอง เชน ภาพถายผูผลติลายผาบางคนไม

ถูกตอง หรือช่ือลายผาบางภาพไมถูกตอง ผูวจิัยจงึไดขอความรวมมอืกับตัวแทนกลุมแตละกลุมชวย

ตรวจสอบขอมูลและชวยทําการปรับปรุงแกไขใหถูกตองตอไป 

  ข้ันตอนที่ 4 การวเิคราะหความคดิเห็นของตัวแทนกลุมผูผลติลายผาพื้นเมือง ที่มีตอการใช

ระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร  

 สําหรับผลการวเิคราะห จากแบบสอบถาม แบงเปน 3 ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 ขอมูลทัว่ไปของตัวแทนกลุมผูผลติลายผาพืน้เมือง 
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ตาราง 3 ขอมูลท่ัวไปของตัวแทนกลุมผูผลติลายผาพื้นเมอืง  

หัวขอ จํานวน (คน) เปอรเซ็นต (%) 

เพศ  หญงิ 

 ชาย 

75 

41 

64.7 

35.3 

อาย ุ(ป)    18 

19 

20 

21 

22 

23 

อายุเฉลี่ย 19.95 ป 

13 

26 

42 

28 

3 

4 

11.2 

22.4 

36.2 

24.1 

2.6 

3.4 

ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี 116 100.0 

จากตาราง 3 พบวาตัวแทนกลุมผูผลติลายผาพื้นเมอืงท่ีเขารวมอบรมสวนมากเปนผูหญงิ จํานวน 

75 คน คดิเปนรอยละ 64.7 และเปนผูชาย 41 คน คดิเปนรอยละ 35.3 อายุเฉลี่ย 19.95 ป โดยอายุตํ่าสุดคอื 

18 ป และอายุสูงสุดคอื 23 ป ระดับการศึกษาท้ังหมดอยูในระดับปริญญาตรี 116 คน คดิเปนรอยละ 100.0 

 ตอนที่ 2 ความคดิเห็นของตัวแทนกลุมผูผลติลายผาพืน้เมือง ที่มีตอการใชระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวดัสกลนคร 

ตาราง 4 ความคดิเห็นของตัวแทนกลุมผูผลติลายผาพื้นเมอืง เกี่ยวกับการใชระบบฐานขอมูล

สารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร  

รายการ �̅� S.D. 
ระดับความ

คดิเห็น 

1. ดานขอมูลของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 

1.1 ขอมูลถูกตอง ครอบคลุม ชัดเจน 4.2241 0.64722 ด ี

1.2 ขอมูลมปีระโยชน 4.5345 0.53456 ดมีาก 

1.3 ความสะดวก ชดัเจนในการสบืคนขอมูล 4.4483 0.66391 ด ี

1.4 ความรวดเร็วในการเขาถงึขอมูล 4.3276 0.71961 ด ี

1.5 ความเชื่อมโยง สัมพันธ สอดคลอง และลําดับของเนื้อหา 4.4828 0.61124 ด ี

เฉลี่ย 4.4035 0.63531 ด ี

2. ดานกราฟกของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 

2.1 การวางโครงรางหนาเวบ็เพ็จ 4.3793 0.64140 ด ี

2.2 ความนาสนใจของตัวอักษร ส ีและขนาดตัวอักษร 4.1724 0.71354 ด ี

2.3 ความนาสนใจของภาพประกอบและสอดคลองกบัเนื้อหา 4.5000 0.66594 ดมีาก 

เฉลี่ย 4.3506 0.67363 ดี 

3. ดานการจัดการระบบของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 

3.1 ล็อกอนิเขาใชงานไดอยางรวดเร็ว 4.4741 0.73970 ด ี

3.2 เมนูที่ใชจัดการขอมลู 4.5000 0.63929 ดมีาก 

3.3 การโตตอบเมื่อมกีารจัดการขอมลู 4.1379 0.76779 ด ี
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3.4 จัดการขอมูลไดงายและรวดเร็ว 4.2414 0.69308 ด ี

3.5 หนาจัดการขอมูลสอดคลองกับหนาแสดงผลขอมลู 4.3017 0.63547 ด ี

เฉลี่ย 4.3310 0.69507 ดี 

4. ดานการนําไปใชประโยชนของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 

4.1 สามารถชวยสงเสริมประชาสัมพนัธผาพื้นเมอืง 4.6552 0.54539 ดมีาก 

4.2 สามารถชวยสงเสริมการจําหนายผาพื้นเมอืง 4.5948 0.60402 ดมีาก 

4.3 สามารถชวยในการคนหาและตดิตอกับกลุมผูผลติลายผา

พื้นเมอืงไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น 

4.5862 
0.63923 ดมีาก 

4.4 สามารถชวยในการสบืคนขอมลูลายผาไดรวดเร็วและงายขึ้น 4.5431 0.58284 ดมีาก 

4.5 สามารถชวยใหพัฒนากรและกลุมผูผลติลายผาพื้นเมืองใชประโยชนรวมกัน 4.5086 0.54539 ดมีาก 

เฉลี่ย 4.5776 0.60402 ดมีาก 

จากตาราง 4 พบวาความคดิเห็นของตัวแทนกลุมผูผลติลายผาพื้นเมอืงท่ีมตีอการใชระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร เรียงลําดับระดับความคดิเห็นในแตละดานจากมากไปหา

นอย พบวา อยูในระดับ ดมีาก คอืดานการนําไปใชประโยชนของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ  คะแนนเฉลี่ย 

4.5776 อยูในระดับ ด ีคอืดานขอมูลของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ  คะแนนเฉลี่ย 4.4035 ดานกราฟกของ

ระบบฐานขอมูลสารสนเทศ คะแนนเฉลี่ย 4.3506 และดานการจัดการระบบของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 

คะแนนเฉลี่ย 4.3310  

 ตอนที่ 3 สอบถามความคดิเหน็และขอเสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกับการใชระบบฐานขอมูล 

สารสนเทศผาพืน้เมอืงจังหวดัสกลนคร 

คําถามที่ 1 ทานไดรับความรู ทักษะ และประสบการณใหมๆ  จากการใชระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวดัสกลนคร อยางไร ซึ่งตัวอยางคําตอบทีไ่ดมดีังนี ้

- ไดรับความรูการใชระบบสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร ท่ีสามารถเพิ่ม ลบ แกไข 

และคนหาขอมูลได ความถี่ 41 คน, ไดทราบท่ีมา ชื่อลายผา และแหลงผลติลายผาตางๆ ความถี่ 26 คน, 

ไดรับความรูเร่ืองการทอผาของหมูบานอื่นๆ เพิ่มขึ้น ความถี่ 13 คน เปนตน 

คําถามที่ 2 สิ่งทีท่านไดรับจากการอบรมเชงิปฏบิัติการคร้ังนี้ตรงตามความคาดหวัง 

และความตองการของทานหรอืไม อยางไร ซึ่งตัวอยางคาํตอบที่ไดมีดงันี ้

- ตรงกับความคาดหวัง และสามารถนําไปใชประโยชนได ความถี่ 12 คน, ตรงตามความ

คาดหวัง เพราะสามารถเขาไปอัพเดทขอมูลลายผาและขอมูลผูผลติได ความถี ่8 คน, ตรงตามความ

คาดหวัง และไดรับประสบการณทางเทคโนโลยีใหม เขาใจงาย ความถี ่6 คน, เกนิความคาดหวัง การอบรม

มปีระโยชนมากๆ ความถี่ 2 คน เปนตน 

คําถามที่ 3 ทานมคีวามคดิเหน็และขอเสนอแนะอ่ืนๆ อยางไรบาง ซึ่งตัวอยางคาํตอบที่

ไดมดีังนี ้

- ควรมกีารจัดอบรมระบบนี้อีกทุกป เพื่อจะนําความรูไปใชและไดแลกเปลี่ยนความคดิเห็น 

ความถี่ 8 คน, ใหพัฒนาระบบฐานขอมูลลายผาน้ีตอไปอีก ความถี ่6 คน, ควรอัพเดทขอมูลตอไปเร่ือยๆ ไม
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ควรหยุด ความถี่ 5 คน, เปนกจิกรรมท่ีดี เขาใจงาย และชวยสงเสริมใหอนุรักษกลุมผูทอผาได ความถี่ 4 คน, 

ควรเพิ่มวดีโีอคลปิสัน้ๆ แสดงการทอผาในลวดลายตางๆ ใหนาสนใจมากขึ้น ความถี ่3 คน เปนตน 
 

สรุปผลการวจัิย 

1. ผลการอบรม 2 กลุม คอื ท้ังกลุมพัฒนากรท่ีรับผดิชอบงาน OTOP ในแตละอําเภอของจังหวัด

สกลนคร และพัฒนากรสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร และท้ังตัวแทนกลุมผูผลติลายผาพื้นเมอืง 

พบวาสามารถเขาไปจัดการเพิ่ม ลบ แกไข และคนหาขอมูลในระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัด

สกลนครท่ีตนเองรับผดิชอบได 

2. ผลการศึกษาความคดิเห็นของผูเขาอบรม ท่ีมีตอการใชระบบฐานขอมูลผาพื้นเมอืงจังหวัด

สกลนคร ซึ่งแบงเปน 2 กลุม คอื 

1) พัฒนากร ท้ังหมด 19 คน สวนมากเปนผูหญงิ จาํนวน 14 คน คดิเปนรอยละ 73.7 และเปน

ผูชาย 5 คน คดิเปนรอยละ 26.3 อายุเฉลี่ย 40.42 ป ระดับการศึกษาสวนมากอยูในระดับปริญญาตรี 17 คน 

คดิเปนรอยละ 89.5 และปริญญาโท 2 คน คดิเปนรอยละ 10.5 สําหรับความคดิเห็นท่ีมตีอการใชระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร เรียงลําดับระดับความคดิเห็นในแตละดานจากมากไปหา

นอย พบวา อยูในระดับ ดมีาก คอืดานการนําไปใชประโยชนของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ  คะแนนเฉลี่ย 

4.6316 อยูในระดับ ด ีคอืดานขอมูลของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ คะแนนเฉลี่ย 4.3895 ดานการจัดการ

ระบบของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ คะแนนเฉลี่ย 4.3474 และดานกราฟกของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 

คะแนนเฉลี่ย 4.2987 และความคดิเห็นโดยรวมทุกดาน อยูในระดับ ด ีคะแนนเฉลี่ย 4.4168  

2) ตัวแทนกลุมผูผลติลายผาพื้นเมอืง ท้ังหมด 116 คน สวนมากเปนผูหญงิ จํานวน 75 คน คดิ

เปนรอยละ 64.7 และเปนผูชาย 41 คน คดิเปนรอยละ 35.3 อายุเฉลี่ย 19.95 ป ระดับการศึกษาท้ังหมดอยู

ในระดับปริญญาตรี 116 คน คดิเปนรอยละ 100.0 สําหรับความคดิเห็นท่ีมตีอการใชระบบฐานขอมูล

สารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนคร เรียงลําดับระดับความคดิเห็นในแตละดานจากมากไปหานอย พบวา 

อยูในระดับ ดมีาก คอืดานการนําไปใชประโยชนของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ คะแนนเฉลี่ย 4.5776 อยูใน

ระดับ ด ีคอืดานขอมูลของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ คะแนนเฉลี่ย 4.4035 ดานกราฟกของระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศ คะแนนเฉลี่ย 4.3506 และดานการจัดการระบบของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 

คะแนนเฉลี่ย 4.3310 และความคดิเห็นโดยรวมทุกดาน อยูในระดับ ด ีคะแนนเฉลี่ย 4.4161  
  

อภปิรายผลการวจัิย 

ผูเขาอบรมถายทอดการใชระบบฐานขอมูลผาพื้นเมืองจังหวัดสกลนคร สามารถเขาไปจัดการเพิ่ม 

ลบ แกไข และคนหาขอมูลในระบบฐานขอมูลสารสนเทศผาพื้นเมอืงจังหวัดสกลนครท่ีตนเองรับผดิชอบได 

ซึ่งสอดคลองกับกรมสงเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอม (ออนไลน, 2556) ไดฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีดาน

สิ่งแวดลอม และสุธาทิพย เกรียงโรจนกุล (2553) ไดศึกษาการถายทอดเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

คอมพวิเตอร ซึ่งผูเขารับการฝกอบรมจะไดรับความรู ความเขาใจในระบบ และสามารถจัดการขอมูลได 
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ขอเสนอแนะการวิจัย 

1. ผลการวจิัยพบวา ดานการนําไปใชประโยชนของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ โดยรวมอยูในระดับ

ดมีาก เพยีงดานเดยีว ประโยชนของงานวจิัยทําใหกลุมผูผลติลายผาพื้นเมอืงสามารถประชาสัมพันธ

ผลติภัณฑของตนเองใหเปนท่ีรูจกัอยางแพรหลายได และเปนชองทางหน่ึงในการสงเสริมการจาํหนาย

ผลติภัณฑของกลุมได สวนดานกราฟกของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ควรปรับปรุงใหมคีวามนาสนใจมาก

ขึ้น เชน การเพิม่คลปิวดีโีอสัน้ๆ แสดงการทอผาในลวดลายตางๆ เปนตน 

2. ขอเสนอแนะของผูเขารวมการฝกอบรม พบวาการอบรมคร้ังน้ีมปีระโยชนตอกลุมผูผลติลายผา

พื้นเมอืงและควรจัดอบรมใหกับตัวแทนกลุมผูผลติลายผาพื้นเมอืงอยางตอเนื่อง และขยายผลสูกลุมผูผลติ

ผลติภัณฑชนิดอื่น เชน กลุมเคร่ืองจักรสาน กลุมดอกไมประดษิฐ เปนตน 

3. ขอเสนอแนะการวจิัยคร้ังตอไป ควรมุงเนนผลติภัณฑท่ีโดดเดนเพยีงอยางเดยีว ใหเขมเข็งและ

เปนมาตรฐาน โดยเฉพาะผายอมคราม เพื่อขยายกลุมผูผลติและจําหนายใหเขาสูประชาคมอาเซยีน 
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