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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวัด ในจังหวัดพิษณุโลก
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์พระภิกษุ ผู้นาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน และชาวบ้านในจังหวัดพิษณุโลก
เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัด จานวน 108 วัด เครื่องมือที่ใช้คือ 1) แบบประเมินคุณภาพด้านการออกแบบ
ฐานข้อมูล 2) แบบประเมินด้านเนื้อหาของฐานข้อมูล 3) แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ ฐานข้อมูล
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวัดในจังหวัดพิษณุโลก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ฐานข้อมูลสร้างขึ้นด้วยโปรแกรมโอเพนซอร์สจุมลา (Joomla) สามารถสืบค้นในรูปแบบ
รายการ และสืบค้นในรูปแบบคาค้น ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินคุณภาพด้านการออกแบบฐานข้อมูล
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวัด ในจังหวัดพิษณุโลกโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.00, S.D. = 0.61) 2) ผลการ
ประเมินด้านเนื้อหาของฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวัดในจังหวัดพิษณุโลก โดยรวมอยู่ในระดับมาก
( X =3.83, S.D. = 0.71) และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวัด
ในจังหวัดพิษณุโลกโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.46, S.D. = 0.57)
คาสาคัญ: ฐานข้อมูล ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัด จังหวัดพิษณุโลก
Abstract
This research aimed to develop the local wisdom database: temples in Muang
District, Phitsanulok Province. The data of 108 temples were collected by interviews carried
out with monks, the local leaders, and the ordinary people. The design of research
instruments were used to collect content and satisfactions assessment of the local wisdom
database: temples in Muang District, Phitsanulok Province. The data was analyzed by using
mean ( X ), standard deviation (S.D.) The open-source Joomla was used to develop the
local wisdom database: basic search browse and the keyword search. The study found that
1) The design assessment of the local wisdom database: temples in Muang District,
Phitsanulok Province was at a high level. ( X = 4.00, S.D. = 0.61) 2) The content assessment
of the local wisdom database: temples in Muang District, Phitsanulok Province was at a
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high level. ( X = 3.83, S.D. = 0.71) and 3) The satisfactions of users of the local wisdom
database: temples was at a high level. ( X = 4.46, S.D. = 0.57)
Keywords: database, local wisdom, temple, Phitsanulok Province
บทนา
วัดหรืออาวาส คือสถานที่สาหรับประกอบกิจกรรมทางศาสนาของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธในประเทศ
ไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาชนลาว ภายในวัดจะมีกุฎิซึ่งใช้เป็นที่อาศัยของนักบวชในศาสนาพุทธซึ่งก็
คือ พระสงฆ์ และยังมีเจดีย์ พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ เมรุ ซึ่งใช้สาหรับประกอบ ศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การ
เวียนเทียน การสวดมนต์ การทาสมาธิ (Tientong, 2000) และวัดยังเป็นหนึ่งในสถาบันสาคัญของสังคมไทยนับ
แต่อดีตมาที่ทาหน้าที่รับใช้ชุมชน ทั้งในรูปแบบของพิธีกรรม และการเป็นพื้นที่สาธารณะ ซึ่งชาวบ้านมีสิทธิ์ใน
การเข้าไปใช้พนื้ ที่และอาคารสาหรับการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและอิสระ เช่น เป็นที่ประชุม
หมู่บ้าน จัดงานรื่นเริง งานบุญประจาปี งานศพ สถานพยาบาล ฯลฯ ดังนั้นสถานภาพของวัดจึงขึ้นอยู่กับ
คุ ณ ลั ก ษณะของ ชุ ม ชนพระภิ ก ษุ ส งฆ์ ที่ มุ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด ความเลื่ อ มใสศรั ท ธาจากชุ ม ชน จะเกื้ อ กู ล ชุ ม ชน
ในเชิงพิธีกรรมและการอบรมหลักคาสอนทั้งในทางด้านศีลธรรมและจริยธรรม (Jiratouchsakul, 2005)
นอกจากนั้ นวัดยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรม และเป็ นสถาบันแห่งแรกที่ให้การศึกษาแก่สังคมไทยในด้า น
ศีลธรรมและจริยธรรม วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบั น วัดและพระสงฆ์มีบทบาท
สาคัญในการพัฒนาสังคมอยู่ทุก ๆ ด้านทั้งทางวัตถุ และจิตใจ พระสงฆ์เป็นผู้นาทางความคิด จิตวิญญาณคอย
ให้คาแนะนาให้กาลังใจ และกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่พึงปรารถนา (Tientong, 2000) วัด
จึงเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเรียกว่า “กระบวนทัศน์” ซึ่งแสดงออกให้เห็นจากระบบความเชื่อ ค่านิยมในการ
ดาเนินชีวิต มีรากฐานมาจากหลักคาสอนทางศาสนา คติประเพณีที่ได้รับการถ่ายทอดสั่งสอนและปฏิบัติ
สืบเนื่องกันมา (Rattana, 1982) โดยเฉพาะจังหวัดพิษณุโลก เป็นจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย หรือ
ภาคเหนือตอนล่าง มีประชากรในปี พ.ศ. 2558 จานวน 863,404 คนมีพื้นที่ 10,815.854 ตารางกิโลเมตร
(Phitsanuloke Office, 2015) มีเทศบาลนครพิษณุโลกเป็นเมืองศูนย์กลางของจังหวัดและเป็นที่ตั้งศาลา
กลางจังหวัด เป็นเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่สมัยขอมโดยมีชื่อเรียกต่าง ๆ กันในศิลาจารึก
ตานาน นิทาน และพงศาวดาร เช่น สองแคว สองแควทวิสาขะ และไทยวน เดิมทีเมืองพิษณุโลกเป็นเมืองเก่า
สมัยขอม อยู่ห่างจากที่ตั้งเมืองปัจจุบันลงไปทางทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร เรียกว่า "เมืองสองแคว" ที่เรียก
เช่นนี้ เพราะตั้งอยู่ระหว่างแม่น้าสองสาย คือ แม่น้าน่าน กับแม่น้าแควน้อย แต่ปัจจุบันแม่น้าแควน้อยเปลี่ยน
ทางเดินออกห่างจากตัวเมืองไปประมาณ 10 กิโลเมตรที่ตั้งตัวเมืองเก่าในปัจจุบันคือ บริเวณวัดจุฬามณี ซึ่ง
เป็นวัดเก่าแก่ของพิษณุโลก แต่เมื่อประมาณพุทธศักราช 1900 พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) ได้โปรดให้ย้าย
เมืองสองแคว มาตั้งอยู่ ณ บริเวณตัวเมืองในปัจจุบัน และยังคงเรียกกันติดปากว่าเมืองสองแควเรื่อยมา แม้ว่า
เมืองพิษณุโลกจะเป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญในสงครามระหว่างอยุธยากับล้านนาและอยุธยากับพม่ามาตลอด
แต่ ก ารศาสนาก็ มิไ ด้ ถู กละเลย ดั งปรากฏหลั กฐานทางโบราณวั ต ถุ และโบราณสถานชี้ ใ ห้ เ ห็น ชั ด เจนว่ า
พระพุทธรูปและวัดปรากฏในปัจจุบันเช่น พระพุทธชินราช พระพุทธชินศรี พระศรีศาสดา วัดพระศรีรัตนมหา
ธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) วัดจุฬามณี วัดอรัญญิก วัดนางพญา วัดราชบูรณะ วัดสระแก้วปทุมทอง วัดเจดีย์
ยอดทอง วัดสุดสวาสดิ์ และวัดวังหิน ล้วนเป็นศิลปวัฒนธรรมสมัยกรุงศรีอยุธยา หรือมิฉะนั้นก็ได้มีการ
บูรณปฏิสังขรณ์ของเดิมที่มีมาครั้งกรุงสุโขทัย แสดงว่าด้านพระศาสนาได้มีการบารุงมาโดยตลอด ปัจจุบัน
ประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดพิษณุโลกนับถือศาสนาพุทธประมาณร้อยละ 98.93 รองลงมา ได้แก่ ศาสนาคริสต์
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ร้อยละ 0.83 และศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.17 มีศาสนสถานจานวน 600 แห่ง วัดทางศาสนาพุทธจานวน
274 วัด สานักสงฆ์จานวน 294 แห่ง มัสยิดจานวน 1 แห่ง และโบสถ์คริสต์จานวน 31 แห่ง มีพระภิกษุจานวน
5,001 รูป สามเณรจานวน 625 รูป (Phitsanulok Provincial Office of Buddhism, 2016)
พิษณุโลก นอกจากเป็นเมืองที่มีความสาคัญทางด้านประวัติศาสตร์มาช้านานหลายชั่วอายุคนแล้ว
ยังเป็นเมืองที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวทั้งด้านโบราณสถานและความงามธรรมชาติ ด้วยที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์
ทาให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นจุดศูนย์กลางในด้านคมนาคมของภูมิภาคอินโดจีน จังหวัดพิษณุ โลกจึงได้รับการ
ขนานนามว่าเป็น “เมืองบริการ สี่แยกอินโดจีน” นอกจากนี้ จังหวัดพิษณุโลกยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาของ
ภูมิภาคในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีสถานศึกษามากมายทุกระดับ ตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัยที่มี
ชื่อเสียง สภาพพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกจึงเอื้อต่อการลงทุนทาธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่เป็นอย่างยิ่ง ทา
ให้สภาพเศรษฐกิจของพิษณุโลกขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบให้สังคมพิษณุโลกปรับเปลี่ยนจากสังคม
ชนบท เป็นสังคมเมือ งและขยายวงกว้าง ประกอบกับการไหลบ่าของวัฒนธรรมเมือง กระแสวัฒนธรรม
ต่างชาติที่ถาโถมเข้ามาพร้อมกับความเจริญของเทคโนโลยีสารสนเทศในโลกไร้พรมแดน การสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้ประชาชนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปรับใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตและความเป็นไทย มีความสามารถใน
การดารงชีวิตอยู่รอดในสภาพสังคมที่กาลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมเมืองอย่างเต็มตัว จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จักต้อง
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อมิให้ประชาชนหันไปพึ่งวัตถุเพื่อใช้เป็นเครื่องมืออานวยความสะดวก
ให้แก่ตนเองโดยลืมนึกถึงศักยภาพของร่างกายและจิตใจของตนเอง การเข้าวัดเพื่อทากิจกรรมต่าง ๆ เริ่มลด
น้อยลงเหลือแต่เพีย งผู้สูงอายุที่จะเข้าวัดทาบุญ รวมทั้งการท่องเที่ยวชมวัดต่าง ๆ จะพบเฉพาะวัดในเมือง
หรื อ วั ด ที่ มี ชื่ อ เสี ย งเท่ า นั้ น ส่ ว นวั ด ที่ อ ยู่ ห่ า งไกลหรื อ อยู่ น อกเมื อ งก็ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ความสนใจรวมทั้ ง ข้ อ มู ล
รายละเอียดต่าง ๆ ของวัดก็ไม่สามารถค้นหาได้เพราะขาดการรวบรวมและเผยแพร่ต่อสังคม ทาให้ผู้วิจัย
สนใจ และเห็นความสาคัญของวัด จึงจัดทาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวัด ในจังหวัดพิษณุโลก เพราะ
ฐานข้อมูลที่ดีและมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้ใช้ฐานข้อมูลสามารถค้นหาข้ อมูลที่ต้องการที่หลากหลายได้
และช่วยให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ในงานวิจัยนี้ได้เลือกศึกษาวัดในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
จานวน 108 วัด (Phitsanulok Provincial Office of Buddhism, 2016) เป็นพื้นที่ศึกษาข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา โบราณสถาน โบราณวัตถุของวัดเพื่อนามาสร้างฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวัด ใน
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวัดในอาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยนี้สามารถเป็นข้อมูลส่งเสริมการท่องเที่ ยวเชิงวัฒนธรรม สร้าง
อาชีพแก่คนในชุมชน และยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวัดซึ่งเป็นมรดกและวัฒนธรรมในจังหวัด
พิษณุโลกให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษา
วิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวัด ในจังหวัดพิษณุโลกครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสารวจและ
สัมภาษณ์พระภิกษุ ผู้นาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน และชาวบ้านในชุมชน โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยดังนี้
1) ศึกษาบริบทศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยการพัฒนาฐานข้อมูลด้านวั ดฐานข้อมูลโปรแกรมโอเพน
ซอร์สจุมลา (Joomla) และรวบรวมข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัดในจังหวัดพิษณุโลกจาก
หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ เช่น สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก หน่วยงานวัฒนธรรม อาเภอ และ
เทศบาล องค์ การบริห ารส่ว นต าบลที่ เ กี่ย วข้ อง แล้ว นาข้อ มูล ที่ไ ด้จ ากการศึก ษารวบรวมสารสนเทศ ที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเวทีชุมชน หรือเสวนากลุ่มร่วมกับพระภิกษุ ผู้นาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน และชาวบ้านใน
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อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้ า นวั ด ในอ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด พิ ษ ณุ โ ลก หลั งจากนั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง ออกแบบและจั ด ท าแบบสั ม ภาษณ์ แ ละ
ดาเนินการสัมภาษณ์พระภิกษุ ผู้นาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน และชาวบ้านจานวน 324 คน ตามที่ออกแบบไว้
โดยมีขอบเขตการศึกษาทั้งหมดเป็นวัดในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกจานวน 108 วัด เก็บข้อมูลและ
รูปภาพเกี่ยวกับวัด ประวัติวัด บริเวณที่ตั้ง โบราณสถาน โบราณวัตถุของวัดในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2) ออกแบบฐานข้อมูล โดยการวิเคราะห์ระบบงาน เพื่อศึก ษาข้อมูลขั้นพื้นฐานที่ผู้ใช้ต้องการ พิจารณา
ขอบเขตของข้อมู ลที่ต้องการ แล้ว จึงนาข้อมูลที่ได้จ ากการสารวจและการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เนื้อหา
จัดหมวดหมู่ตามหัวข้อในแบบสัมภาษณ์ และกาหนดรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลด้านต่าง ๆ ของวัดแต่ละวัด
3) พัฒนาฐานข้อมูลโดยการนาข้อมู ลและรูปภาพทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวของวัดแต่ละวัดมาจัดเก็บใน
ฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรมโอเพนซอร์สจุมลา (Joomla) 4) ทดสอบฐานข้อมูลโดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบระบบและด้านเนื้อหาของข้อมูล จานวนด้านละ 5 ท่านประเมินคุณภาพฐานข้อมูลที่สร้าง เพื่อหา
ข้อบกพร่องและนามาปรับปรุง 5) ศึกษาความพึงพอใจฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวัด ในอาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลกในด้านเนื้อหาและด้านการออกแบบฐานข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พระภิกษุ ผู้นาท้องถิ่น
ปราชญ์ชาวบ้าน และชาวบ้านในชุมชนจานวน 111 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบประเมินความพึงพอใจแบบ
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 12 ข้อ
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวัด จานวน 108 วัดในอาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ วัดในตาบลในเมือง 14 วัด ตาบลอรัญญิก 7 วัด ตาบลบึงพระ 6 วัด ตาบลบ้านคลอง
3 วัด ตาบลสมอแข 6 วัด ตาบลท่าทอง 4 วัด ตาบลวัดจันทร์ 1 วัด ตาบลบ้านกร่าง 9 วัด ตาบลพลายชุมพล
3 วัด ตาบลไผ่ขอดอน 2 วัด ตาบลงิ้วงาม 3 วัด ตาบลปากโทก 4 วัด ตาบลวัดพริก 6วัดตาบลวังน้าคู้ 4 วัด
ตาบลบ้านป่า 6 วัด ตาบลหัวรอ 6 วัด ตาบลมะขามสูง 3 วัด ตาบลจอมทอง 4 วัด ตาบลท่าโพธิ์ 4 วัด และ
ตาบลดอนทอง 13 วัด ตามหัวข้อที่กาหนดและสร้างแบบสัมภาษณ์แล้วนาแบบสัมภาษณ์ให้ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินความสอดคล้องได้ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ผลการประเมินความสอดคล้อง
ของแบบสัมภาษณ์กับวัตถุประสงค์การวิจัย พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง มีค่า 1.00 ทุกข้อ แสดงว่าแบบ
สัมภาษณ์มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยทั้ง 33 ข้อ และมีข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญว่า ควร
เพิ่มเติมรายละเอียดภายในวัด
2. ผลการจัดหมวดหมู่วัดแต่ละวัด ตามประเด็นหัวข้อสัมภาษณ์ จานวน 108 วัดในอาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลกมีเนื้อหาประกอบด้วย ประเภทวัด นิกาย จานวนพื้นที่ จานวนสงฆ์ จานวนสามเณร ประวัติ วัด
ที่ตั้ง เว็บไซต์ หมายเลขโทรศัพท์ ลักษณะเด่นของวัด ความสวยงามของปูชนียสถานภายในวัด ความสวยงาม
ของปูชนียวัตถุภายในวัด ข้อมูลพระ ชื่อ ฉายา สมณศักดิ์ ประวัติการศึกษา ตาแหน่ง ข้อมูลวัด (ภายในวัด) กุฏิ
ศาลา โบสถ์ ระเบียงคต ศาลาหอระฆัง กลุ่มวัตถุประเภทปูชนียวัตถุ วัตถุมงคล วัตถุบูชา รูปบูชา
3. ผลการสร้างฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวัดในจังหวัดพิษณุโลก ได้นาข้อมูลและรูปภาพทั้ง
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวตามที่กาหนดรูปแบบไว้แล้วมาจัดทาฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรมโอเพนซอร์สจุมลา
(Joomla) และนาฐานข้อมูลที่ได้พัฒนาเรียบร้อยแล้ว อัปโหลด (upload) ขึ้นไว้บนเครื่องบริการเว็บ URL
http://202.29.80.69/temples ดังภาพที่ 1 (Figure 1)
190

Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci. 19(1): 187-195, 2018

Figure 1 Local temple database in Muang District, Phitsanulok Province
4. ผลการเข้าใช้งานฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวัดในจังหวัดพิษณุโลกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มี
รูปแบบและวิธีการเข้าใช้จากหน้าโฮมเพจ เป็นเว็บเพจหลักของฐานข้อมูล ประกอบด้วยแถบเมนู (menu
bar) เมื่อคลิกที่เมนูรายการวัดในแต่ละตาบลจะปรากฏเมนูย่อยแสดงจานวนวัดในแต่ละตาบลดัง ภาพที่ 2
(Figure 2)

Figure 2 The list of temples in Muang District, Phitsanulok Province at Tumbon
เมื่อคลิกเลือกรายการวัดจุฬามณีจะปรากฏรูปภาพและเนื้อหาดังภาพที่ 3 (Figure 3)

Figure 3 The description of Chulamanee Temple
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5. ผลการประเมินคุณภาพด้านการออกแบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวัดในจังหวัดพิษณุโลก
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.00, S.D. = 0.61) ในด้านการออกแบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวัด
ในจังหวัดพิษณุโลก และเมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่าแบนเนอร์ (banner) มีความเหมาะสมและสื่อความหมาย
ต่อระบบงาน ด้านการแสดงผลการค้นหาทาได้อย่างรวดเร็วอยู่ในระดับมาก ( X = 4.40, S.D. = 0.55) รองลงมา
คือด้านการเข้าสู่ฐานข้อมูลสะดวก รวดเร็ว อยู่ในระดับมาก ( X = 4.20, S.D. = 0.84) ดังตารางที่ 1 (Table 1)
Table 1 The design assessment of the local temple database in Muang District, Phitsanulok
Province
X

Evaluation issues
1. Appropriate banner
2. Multi browser support
3. Easy to access
4. Short download speed
5. Consistency (type style), relative size and capital letters.
6. Appropriate capital letters and background color
7. Image used within it serve functional purposes
8. Clear instructions
9. Attractive database
10. Easy to use, users-friendly
Total
Remark n = 5

4.40
4.00
4.20
4.40
3.60
4.00
4.00
3.80
3.80
3.80
4.00

S.D.
0.55
0.71
0.84
0.55
0.55
0.71
0.00
0.45
0.84
0.45
0.61

Level
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High

ผลการประเมินด้านเนื้อหาของฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวัดในจังหวัดพิษณุโลก โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ( X = 3.83, S.D. = 0.71) และเมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านเนื้อหาสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้อยู่ในระดับมาก ( X = 4.20, S.D. = 0.45) รองลงมาคือด้านเนื้อหามีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ
ความเหมาะสมในการจาแนกหัวข้อ/ประเด็นเนื้อหาความครอบคลุมของข้อมูลที่ปรากฏในฐานข้อมูลอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.00, S.D. = 0.71) มีข้อเสนอแนะว่าควรเพิ่มเติมรายละเอียดประวัติความเป็นมา
ความสาคัญของวัดให้มากขึ้น ชื่อเจ้าอาวาสที่เป็นปัจจุบัน เพิ่มคาอธิบายใต้ภาพ และบริการของวัดที่จัดให้มี
สาหรับประชาชน เช่นเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เป็นต้น ดังตารางที่ 2 (Table 2)
Table 2 The content assessment of the local temple database in Muang District,
Phitsanulok Province
Evaluation issues
1. Complete and comprehensive information
2. Up-to-date information
3. Appropriate details
4. Coverage information
5. Language accuracy
6. Variety of presentation (different forms)
7. Usefulness
Total
Remark n = 5

X

4.00
3.80
4.00
4.00
3.40
3.40
4.20
3.83
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S.D.
0.71
0.45
1.00
0.71
0.55
0.89
0.45
0.71

Level
High
High
High
High
Medium
Medium
High
High
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6. ผลการประเมิ น ความพึ งพอใจในการใช้ งานฐานข้ อมู ล ภูมิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น ด้า นวัด ในจังหวั ด
พิษณุโลก โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.46, S.D. = 0.57) ความพึงพอใจโดยรวมในด้านรูปแบบเว็บไซต์
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.26, S.D. = 0.68) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในด้านรูปแบบของเว็บไซต์ พบว่า
หน้าโฮมเพจ (homepage) มีความสวยงาม เหมาะสมและน่าสนใจ และการจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการ
อ่านและการใช้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก ( X = 4.40, S.D. = 0.68) และ ( X = 4.40, S.D. = 0.62)
ความพึงพอใจโดยรวมในด้านการใช้ประโยชน์และการนาไปใช้อยู่ในระดับมาก( X = 4.44, S.D. = 0.61)
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าด้านเป็นประโยชน์ต่อวัด ชุมชน และประเทศมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด (
X = 4.57, S.D. = 0.51) ดังตารางที่ 3 (Table 3)
Table 3 The satisfactions of the local temple database in Muang District, Phitsanulok
Province
Evaluation issues
1. Website
1.1 Attractive homepage
1.2 Easy to use and understand
1.3 Appropriate characters
1.4 Appropriate text and size color
1.5 Image size
1.6 Overall of website’s satisfaction
2. Usefulness
2.1 Learning center
2.2 Media relation
2.3 Useful for the communities
2.4 Useful for the education
2.5 Overall of the usefulness
3. Overall
3.1 Overall of the satisfaction
Remark n = 111

X

S.D.

Level

4.40
4.40
4.33
4.29
4.36
4.26

0.68
0.62
0.67
0.71
0.71
0.68

High
High
High
High
High
High

4.51
4.50
4.57
4.56
4.44

0.58
0.58
0.51
0.53
0.61

Highest
High
Highest
Highest
High

4.46

0.57

High

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาด้านข้อมูลทั่วไปของวัด ประวัติความเป็นมา โบราณสถาน โบราณวัตถุของวัดใน
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกจากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ได้ข้อมูลที่ ประกอบด้วยรายละเอียด
ดังนี้ ชื่อวัด ประวัติวัดประเภทวัด นิกายจานวนพื้นที่ จานวนสงฆ์ จานวนสามเณร ประวัติวัด ที่ตั้ง เว็บไซต์
(website) หมายเลขโทรศัพท์ ลักษณะเด่นของวัด ความสวยงามของปูชนียสถานภายในวัด ความสวยงาม
ของปูชนียวัตถุภายในวัด ข้อมูลพระ ชื่อฉายา สมณศักดิ์ ประวัติการศึกษา ตาแหน่ง ข้อมูลวัด (ภายในวัด) กุฏิ
ศาลา โบสถ์ ระเบียงคตศาลาราย หอระฆัง กลุ่มวัตถุประเภทปูชนียวัตถุ วัตถุมงคล วัตถุบูชา รูปบูชาสอดคล้อง
กับ Office of the National Primary Education (1994) ได้กาหนดรายละเอียดของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้
ว่าการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ของแต่ละท้องถิ่น บ่อเกิดแห่งความเชื่อต่าง ๆ สืบเนื่องมาจากความเป็นอยู่
ของชุมชนในอดีตนั้น ๆ ประกอบกับลัทธิทางศาสนา คือ ศาสนาพุทธ พราหมณ์ เข้าไปมีส่วน เกี่ยวข้องด้วย
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จึงก่อให้เกิดความเชื่อแบบ ผี-พราหมณ์-พุทธขึ้นมา ซึ่งส่วนผสมของความเชื่อเหล่านี้จะมีส่วนไหนมากกว่ากัน
นั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ พื้ น ฐาน และพั ฒ นาการของชุ ม ชนแต่ ล ะแห่ ง และแต่ ล ะบุ ค คล ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี จะเป็นตัวชี้ที่สาคัญต่อการแสดงออกถึงภูมิปัญญาของชุมชนต่อการดาเนินชีวิต
เพราะวัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตของกลุ่มชนที่มีการสืบทอดและพัฒนาต่อเนื่องกันมา และวัฒนธรรมชนบทไทย
นั้นไม่สามารถพูดอย่างรวม ๆ ได้ เพราะคนที่อาศัยอยู่ในชนบทไทยมีมากมายหลายชาติพันธุ์ มีความเชื่อ
ศาสนา ประเพณี และภาษาของตนโดยเฉพาะ และมีการสืบทอดกันมา และด้วยจังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัด
หนึ่งที่มีวัดตั้งอยู่เป็นจานวนมาก อันเนื่องมาจากการเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานและ
ผูกพันกับพระพุทธศาสนามาโดยตลอด โดยเฉพาะในเขตอาเภอเมืองพิษณุโลกนั้นมีจานวนวัดที่ขึ้นทะเบียน
แล้วจานวน 108 แห่ง Phitsanulok Provincial Office of Buddhism (2016) และวัดสาคัญในตัวเมือง
พิษณุโลกก็เป็นวัดสาคัญในสมัยโบราณมาก่อน (Pintupun, 1971)
2. ผลด้านการสร้างฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวัดในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีประเด็น
สาคัญที่ควรนามาอภิปรายได้ดังนี้ ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านวัดในจังหวัดพิษณุโลกพัฒนาขึ้นด้วย
โปรแกรมโอเพนซอร์สจุมลา (Joomla) และจัดเก็บข้อมูลไว้บนเครื่องบริการโดยผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานได้ที่
ยูอาร์แอล (URL) http://202.29.80.69/temples สาหรับฐานข้อมูลผู้วิจัยได้ออกแบบให้ภายในฐาน
ประกอบด้วยข้อความ รูปภาพ และวิดีทัศน์ โดยคานึงถึงความเหมาะสม ความสวยงาม และความสะดวกใน
การใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chummang (2008) ที่กล่าวว่าเนื้อหาที่มีความน่าสนใจ ตรงตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องเว็ บ เพจ(webpage) ควรจะมีค วามน่ าเชื่ อ ถื อ มี ค วามสอดคล้อ งสั ม พัน ธ์ กั บ ภาพ และ
จัดลาดับเนื้อหาเป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเว็บเพจไม่ควรมีเนื้อหาที่อ่านยากและยาวมากเกินไปเนื้อหา
ความสอดคล้องสัมพันธ์กับภาพ การจัดลาดับเนื้อหาความสอดคล้องระหว่างสีของตัวอักษรและสีพื้นหลัง
รูปภาพ การจัดวางรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งาน การเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
ความต่อเนื่องและชัดเจนในการนาเสนอและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ล้วนเป็นปัจจัย
ส าคั ญ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การดึ ง ดู ด ความสนใจของผู้ ใ ช้ นอกจากนั้ น ยั ง สอดคล้ อ งกั บ งา นวิ จั ย ของ อาทิ
Chananchida (2005) ที่กล่าวว่าการพัฒนาฐานข้อมูลจะต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้
เป็นอย่างดี มีความเหมาะสมในการสืบค้นรวมทั้ง Puttawong (2005) ที่กล่าว่า คุณลักษณะ 4 ด้านของเว็บ
ซึ่งได้แก่ด้านการจัดองค์ประกอบ กราฟิก การใช้สี และตัวอักษรเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านความน่าดึงดูดใจ
ของเว็ บ เพจ ผลด้ า น เนื้ อ หาในฐานข้ อ มู ล ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า นวั ด ในจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก แต่ ล ะวั ด จะ
ประกอบด้วยข้อมูลของวัดในหัวข้อต่อไปนี้ ประเภทวัด นิกาย จานวนพื้นที่ จานวนสงฆ์ จานวนสามเณร
ประวัติวัด ที่ตั้ง เว็บไซต์ หมายเลขโทรศัพท์ ลักษณะเด่นของวัด ความสวยงามของปูชนียสถานภายในวัด
ความสวยงามของปูชนียวัตถุภายในวัด ข้อมูลพระ ชื่อ ฉายา สมณศักดิ์ ประวัติการศึกษา ตาแหน่ง ข้อมูลวัด
(ภายในวัด) กุฏิ ศาลา โบสถ์ ระเบียงคต หอระฆัง กลุ่มวัตถุประเภทปูชนียวัตถุ วัตถุมงคล วัตถุบูชา รูปบู ชา
โดยการสรุปเนื้อหาให้สั้น กระชับ อ่านง่าย สะดวก เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและเข้าใจเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว
ดังนั้นเว็บเพจไม่ควรมีเนื้อหาที่อ่านยากและยาวมากเกินไป ความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านวัดในจังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากพบว่าผู้ใช้เว็บเพจมีความพึงพอใจด้านการใช้
ประโยชน์และการนาไปใช้ในระดับมาก คือ เป็นประโยชน์ต่อวัด ชุมชน และประเทศ ตรงตามวัตถุประสงค์
ของเว็บเพจ ส่วนด้านเทคนิคการสร้างฐานข้อมูล ผู้ใช้เว็บเพจมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเช่นกั นใน
ด้านหน้าโฮมเพจมีความสวยงามเหมาะสมและน่าสนใจการจัดการรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและใช้
ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ Khomkrit (2005) และ Juychum (2017) พบว่าระบบฐานข้อมูลที่ดีต้อง
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สามารถเก็บข้อมูลได้จานวนมากและหลากหลาย สามารถสืบค้นได้จากคาค้น จึงจะทาให้เกิดความพึงพอใจ
ในการค้นหาข้อมูล
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