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บทคัดยอ 

 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลเพลงพ้ืนบานเจรียงเบริน อำเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมยและศึกษา

ความพึงพอใจของผูใชงานระบบ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย นักเจรียง จำนวน 5 คนและกลุมผูใชงานระบบ 

จำนวน 125 คน รวมทั้งสิ้น 130 คน  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  คือ แบบสัมภาษณนักเจรียง ระบบฐานขอมูลเพลงพื้นบาน

เจรียงเบริน อำเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมยที่พัฒนาขึ้นมาตามวงจรพัฒนาระบบ (SDLC) ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ การ

วางแผน การวิเคราะห  การออกแบบ การนำไปใช และการบำรุงรักษา ซึ่งฐานขอมูลประกอบดวย 7 ตารางขอมูลและ

แบบสอบถามความพึงพอใจผูใชระบบฐานขอมูลวิเคราะหดวยคาเฉลี่ยและรอยละ ผลการวิจัย พบวา ระบบฐานขอมูลเพลง

พ้ืนบานเจรียงเบริน อำเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมยที่พัฒนาขึ้นมามีความสามารถในการจัดการขอมูลเพลงพื้นบานเจรียงเบริน

เปนไปตามขอบเขตที่กำหนดไว และผลจากการศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานระบบ พบวา ผูใชงานระบบฐานขอมูลเพลง

พื้นบานเจรียงเบรินมีความพึงพอใจดานขอมูลถูกตอง ตรงกับความตองการของผูใช ดานระบบใชงานงายและไม ซับซอน 

ภาพรวมอยูระดับมาก งานวิจัยนี้ชวยใหนักเจรียงและผูใชขอมูลเพลงพ้ืนบานเจรียงเบรินสามารถสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต

และสามารถนำขอมูลไปใชประโยชนได 

 
คำสำคัญ: ระบบฐานขอมูล , เพลงพ้ืนบาน, เจรียงเบริน  

 

Abstract 

 
 The study aims to develop a database system for Chariang Broen local folk songs, Huai Rat District, 

Buriram Province, and explore users’ satisfaction. The target groups were 5 local Chariang players and 125 

system users. The tools were a Chariang player interview form and the developed database system based 

on SDLC. The development consisted of 5 stages; plan, analysis, design, implementation, and maintenance. 

The system consisted of seven information tables. The users’ satisfaction was analyzed for average and 

percentage. It was found that the developed database system was able to manage the data as planned. 

The users were satisfied with the database in overall aspects; for example, accurate information, suitable 
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with the users’ needs, and easy to access and use. The study would help the musicians and people who 

are interested in folk songs explore for further studies. 

 

Keywords: Database system, Folk songs, Chariang Broen 
 
บทนำ 

 
 วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นเปนวีถีการดำรงชีวิตที่ดีงาม ไดรับการสืบทอดจากอดีตสูปจจุบันเปนผลผลิตของมนุษยท่ี

แสดงถึงความเจริญงอกงาม ทั้งดานวัตถุ แนวคิดจิตใจ วัฒนธรรมในทองถิ่นจะเปนเอกลักษณของสังคมทองถิ่นน้ัน ๆ วัฒนธรรมคง

อยูไดเพราะการเรียนรูของมนุษยต้ังแตอดีตมาจนถึงปจจุบันและสรางสรรคพัฒนาข้ึนใหมอยางตอเนื่อง (อธิคม สกุลนาทอง, 2542) 

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ โดยมีเปาหมายใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรมนานาชาติมี

ภาพลักษณ ความสัมพันธที่ดี และไดรับการยอมรับในเวทีทางวัฒนธรรมระดับสากลผลักดันสังคมไทยเปนสังคมแหงคนดี มี

คุณธรรม จริยธรรม เอื้ออาทร มีความปรองดองสมานฉันท มีรายไดและความมั่งคั่งจากอุตสาหกรรมสรางสรรคและบริการทาง

วัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น (กระทรวงวัฒนธรรม, 2559) 

 เจรียงเบรินเปนการแสดงทางวัฒนธรรมกลุมชาวไทยเช้ือสายเขมรในบุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ เรียกวา จรีงหรือ จำรึ่ง เปน

การละเลนพื้นเมืองที่เนนการขับรองมากกวาการรายรำ สวนใหญใชกลอนสด  เนื้อรองเปนภาษาเขมร บรรยายถึงสภาพทาง

ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เหตุการณในอดีตและปจจุบัน การเรียกเจรียงจะเรียกตามชนดิของเครื่องดนตรีที่เลนประกอบการเจรียง 

ปจจุบันการละเลนเจรียงเกือบทุกประเภทที่เคยไดรับความนิยมในอดีตไดถูกหลงลืม และลดความสำคัญไปจากสังคมชาวไทยเชื้อ

สายเขมรจนแทบจะไมมีใหชมใหฟง  

 เจรียงเบรินการแสดงวัฒนธรรมโบราณบานตะไก ตำบลหวยราชา อำเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย เปนศิลปวัฒนธรรมดนตรี

พื้นบานของ จังหวัดบุรีรัมย นอกจากกันตรึมแลวยังมีเจรียงเบริน (จะ-เรียง-บะ-เบริน) เปนเพลงพื้นบานของชาวไทยเขมร มี

วิวัฒนาการมาจากการเลน “กัญต็อบไก” มีการรองโตตอบมีดนตรีปออประกอบ ตอมาการเลนชนิดนี้ไดนำแคนเขามาเปาประกอบ

ทำนองเจรียงเบรินคลาย ๆ กับหมอลำกลอนซึ่งเขาใจวาเกิดขึ้นในชวง 50-60 ปมานี้ และเรียกการเลนชนิดน้ีวา เจรียงเบริน การ

เลนเจรียงเบรินมีองคประกอบตาง ๆ คือผูเลน ชาย-หญิง 2-3 คน สถานที่แสดงไมจำกัดสถานที่จะเปนที่ไหนก็ไดที่เหมาะสม 

บางครั้งในอดีตชวงท่ีมีการเก็บเกี่ยวขาวเสร็จ คณะเจรียงเบรินจะแสดงตามหมูบานตาง ๆ ในชวงค่ำกอนท่ีในชวงเชาจะพากันออก

ขอขาวเปลือกตามบานเรือนในหมูบานที่ไปทำการแสดงเพื่อเปนสินน้ำใจที่มาเจรียงใหชาวบานฟง (เครือจิต ศรีบุญนาค, 2546) 

ดังน้ันเจรียงเบรินจึงเปนการแสดงทางวัฒนธรรมของกลุมชาวไทยเชื้อสายเขมรท่ีควรดำรงสืบสานเพื่อใหคงอยูตอไป  

 เทคโนโลยีสารสนเทศถูกนำมาประยุกตใชการจัดระบบฐานขอมูลทางดานวัฒนธรรม สำหรับการรวบรวม  จัดหมวดหมู สราง

ความสัมพันธของขอมูลที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมใหสามารถทำงานรวมกันได เพื่อนำขอมูลไปใชประมวลผลในงานดานตาง ๆ ท้ังนี้ ก็

เพื่อตองการใหการทำงานมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งสารสนเทศหรือผลลัพธที่ไดนั้นยังมีความถูกตอง นาเชื่อถือ 

สามารถแลกเปลี่ยนหรือคนหาไดรวดเร็ว 

  จากการศึกษาเพลงพื้นบานเจรียงเบรินทำใหเห็นวาเปนบทเพลงท่ีมีคุณคา เน่ืองจากเปนเพลงพ้ืนบานของชาวไทยเชื้อสาย

เขมรในจังหวัดบุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ มีบทบาทสำคัญตองานพิธีกรรมตางๆ เชน งานศพ งานบวช งานบุญกระดูก งานกฐิน 

เปนตน เพลงพื้นบานเจรียงเบรินเปนการถายทอด ความรูทางดานคุณธรรมและจริยธรรมเปนการละเลนพ้ืนบานท่ีเปนอัตลักษณ

ของชาวไทยเชื้อสายเขมร ในอดีตเจรียงเบรินไดรับความนิยมอยางแพรหลาย แตปจจุบันเร่ิมมีการละเลนเพลงพ้ืนบานเจรียงเบริน

ลดนอยลง ดังน้ันผูวิจัยเห็นวาควรมีการอนุรักษเพลงพื้นบานเจรียงเบริน อำเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย ไมใหสูญหาย จึงพัฒนา
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ระบบฐานขอมูลระบบฐานขอมูลเจรียงเบริน อำเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย เพื่อชวยอนุรักษ และเผยแพรเพลงพื้นบานเจรียงเบริน 

ใหแกผูท่ีสนใจสามารถเขาไปศึกษา เรียนรู ผานเว็บไซตไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลเพลงพ้ืนบานเจรียงเบริน อำเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย 

 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจผูใชระบบฐานขอมูลเพลงพื้นบานเจรียงเบริน อำเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
เจรียงเบริน 

 เจรียงหรือจําเรียง หมายถึง การขับรองหรือการออกเสียงเปนทานองเสนาะ โดยใชกลอนสดเปนสวนใหญมีการขับ

รองเปนเรื่องราวหรือเปนนิทานชาดก เรื่องราวทางพุทธศาสนา เปนการบรรยายเหตุการณในอดีตและปจจุบัน การเจรียง ถา

เจรียงประกอบเสียงป เรียกวา เจรียงจรวง ถาเจรียงประกอบเสียงซอ เรียกวา เจรียงตรัว ถาเจรียงและมีเสียงกลองประกอบ 

เรียกวา เจรียงกันตรึม และถาเจรียงแลวมีแคนเปนเครื่องดนตรีประกอบการรอง เรียกวา เจรียงเบริน  

 เจรียงเบรินเปนเพลงพื้นบานท่ีนิยมเลนกันในแถบจังหวัดสุรินทร บุรีรัมย และศรีสะเกษ บางสวนที่พูดภาษาเขมร

เปนภาษาถิ่น เจรียงเบรินดัดแปลงมาจากบทรองเกาแกของเขมรที่เรียกวา กัญตอบไก การเลนกัญตอบไกเปนคำกลอนรอง

โตตอบระหวางชายหญิง ไมมีดนตรี ประกอบ มีเพียงการตบมือใหจังหวะ และในบทรองแตละบทจะมีสรอยประกอบวา แกว

เอา จากบทรองกัญตอบไก ไดวิวัฒนาการเปนบทรองที่เรียกวา ไปยองโกง มีลักษณะการเลนคลายกับกัญตอบไก คือ มีผูรอง

ฝายชาย 1 คน ฝายหญิง 1 คน รองโตตอบกัน มีดนตรีรับเพียงช้ินเดียวคือ ออ บทรองมักจะเปนบทเกี้ยวพาราสี ระหวางชาย

หญิงตอมาภารเลนกัญตอบไกและไปของโรง ไดตัดแปลงมาเปนการรอง อีกประเภทหนึ่งเรียกวา เบริน หรือ เจรียงเบริน ซ่ึง

เจรียงเบรินจะคลายกับหมอลำกลอนของทางอีสานตอนเหนือ ดังน้ันจุดเดนของเจรียงเบรินอยูที่การอธิบายเน้ือเรื่อง และเสียง

เอ้ือนอันเสนาะหู ชวยอบรมสั่งสอนคนใหรูจักบาปบุญคุณโทษ (เครือจิต ศรีบุญนาค, 2546) 

 เพลงพื้นบานเจรียงเบรินมีบทรองแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือบทรอง ส้ันและบทรองยาว บทรองสิ้น คือ บทรอง

ที่รองโตตอบกัน ระหวางชายหญิงในแตละครั้งความยาวไมเกิน 6 วรรค แลวเปลี่ยนใหอีกฝายหน่ึงรองโตตอบเพ่ือแกกลอนกัน 

บทรองยาว จะเปนบทรองที่มีความยาวหลายบท ในการรองโตตอบ แตละครั้งไมวากัดความยาว ในการเลนเจรียงเบริน

หลังจากการรองจะมีการฟอนยืดยุบตัวและมวนมือจีบวงตามจังหวะเสียงแคนคลายกับหมอลำคูของอีสานเหนือ ทาฟ อนจะ

ฟอนในชวงดนตรีรับและชวงดนตรีรองเปนบางครั้งสลับกันไปจะไมมีรูปแบบตายตัว การแตงกายฝายหญิงนุงซ่ินพ้ืนบานเปนผา

มัดหม่ีโฮล (จองโฮล) หรือมัดหมี่ลาย (จองโฮล) สวมเสื้อแขนกระบอก ฝายชายจะนุงโสรงสวมเสื้อเช้ิตแขนยาวสีขาว มีผาสไบ 

(ผาขาวมา) พาดบา การเลนเจรียงเบรินจะเร่ิมเลนเวลา 21.00 น. เปนตนไปใชเวลา 7 – 8 ชั่วโมง 

 เพลงพื้นบานเจรียงเบรินเปนเพลงพื้นบานที่ใหความรูและความบันเทิง การเลน เจรียงเบรินนอกจากจะให

ประโยชนในดานความเพลิดเพลินแลว ยังใหความรูท้ังทางโลกและทางธรรม เพราะเน้ือเรื่องสวนใหญจะนำเอาเรื่องเกี่ยวกับ

ศาสนา เรื่องเกี่ยวกับทางโลก เชน การเกิด แก เจ็บ ตาย มาเลนเพ่ือเปนอุทาหรณมีคติเตือนใจ มีการสอดแทรกขนบธรรมเนียม

ประเพณี ความเชื่อ สุภาษิต นับวาเปนศิลปะท่ีมีคุณคา เพราะการท่ีถายทอดออกมายอมสงผลตอจิตใจของผูชมผูฟง สามารถ

ซึมซับหรือชักจูงใหผูฟงหรือผูชม เกิดความรูโดยไมรูตัว เปนการโนมนาวจิตใจใหเชื่อในเรื่อง บาป บุญ คุณ โทษ ในพุทธศาสนา

นับเปนการชวยจรรโลงศีลธรรมไว เพลงพ้ืนบานเจรียงมีคุณคา ในหลาย ๆ ดาน ไมวาจะเปนดานภาษา ดานสังคมวิทยา ดาน

จิตวิทยา 
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การพัฒนาระบบฐานขอมูล 

การพัฒนาระบบฐานขอมูลจะมีการวิเคราะหระบบ ตองทำความเขาใจกับคำวา ระบบฐานขอมูล  เพื่อใหร ูถึง

ขอบเขตของกระบวนการทำงาน ดังน้ันจึงมีนักวิชาการไดใหความหมายของระบบฐานขอมูลไวดังน้ี 

 โอภาส เอี ่ยมสิริวงศ (2558) ได ใหความหมายของ ระบบฐานขอมูล หมายถึง ศ ูนยรวมของขอมูลตาง ๆ ที ่มี

ความสัมพันธกัน โดยจะมีกระบวนการจัดหมวดหมูขอมูลอยางมีระบบแบบแผน กอใหเกิดฐานขอมูลที่ เปนแหลงรวมขอมูล

จากแผนกตาง ๆ ที่ถูกนำมาจัดเก็บรวมกันไวภายใตฐานขอมูลเพียงชุดเดียว 

 สมชาย วรัญญานุไกร (2555) ไดใหความหมายของ ระบบฐานขอมูล หมายถึง การนำขอมูลในองคกรที่ม ีความ

เกี่ยวของหรือสัมพันธกันมารวมไวอยางมีระบบในที่เดียวกันโดยผูใชแตละคนจะมองขอมูลในแงมุมที่แตกตางกันไปตาม

จุดประสงคของการประยุกตใชงาน 

 Rabimi, S.K and Haug, F.K. (2010) ไดใหความหมายของ ระบบฐานขอมูล หมายถึง ชุดขอมูลของการ เก็บ

รวบรวมขอมูลในคอมพิวเตอร และในรูปแบบของการกระจายของระบบคอมพิวเตอรในการรวมกันในการดำเนินงาน 

 ดังนั้น ระบบฐานขอมูล คือ การเก็บรวบรวมขอมูลที่มีเนื้อการเชื่อมโยงสัมพันธกันไวในระบบฐานขอมูลเดียวกัน 

ประกอบดวยแฟมขอมูล ระเบียน และเขตขอมูล เพื่อใหผูใชสามารถนำไปประยุกตใชตามจุดประสงค โดยผูใชสามารถดึง

ขอมูลจากระบบฐานขอมูลท่ีไดมีการรวบรวมไวตามความตองการของผูใชระบบ 

 การพัฒนาระบบเปนขั้นตอนในการปฏิบัติงานในการพัฒนาระบบที่มีลำดับที่ชัดเจนตั้งแตเริ่มจนกระทั่งสิ ้นสุด  

เรียกวา วงจรพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) เปนวงจรที่แสดงถึงกิจกรรมที่เปนลำดับขั้นในการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้ (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ , 2560) 

1. การวางแผน (Planning) เปนการหาคำตอบวา ทำไม (why) ตองสรางระบบขึ้นมา โดยจะมีการวิเคราะหศึกษา

ความเปนไปไดในการพัฒนาระบบ รวบรวมความตองการสำหรับนำมาพัฒนาระบบ 

2. การวิเคราะห  (Analysis)  เปนการหาคำตอบวา ใคร (who) เปนผูใชระบบ และระบบมีอะไรบาง (What) เปน

การนำขอมูลที่ไดจากการรวบรวมมาวิเคราะหระบบ เพื่อประเมินวาควรมีอะไรบาง โดยพัฒนาเปนแบบจำลอง

ลอจิค ัล (Logical Model) ค ือ แบบจำลองแผนภาพกระแสข อมูล (Data Flow Diagram) แบบจำลอง

กระบวนการ (Process Model) และแบบจำลองขอมูล  (Data Model) แผนภาพ E – R   

3. การออกแบบ (Design) เปนการออกแบบจำดำเนินการอยางไร (How) ระบบที่จะพัฒนาใหสอดคลองกับความ

ตองการที่ไดระบุไวในเอกสารขั้นตอนของการวิเคราะหที่เปนแบบจำลองเชิงตรรกะมาพัฒนาเปนแบบจำลอง

เชิงกายภาพ โดยการออกแบบระบบจะประกอบดวยการออกแบบหนาจอนำเขาขอมูล รูปแบบขอมูลท่ีนำเขา

และรูปแบบการรับขอมูล การออกแบบรายงาน 

4. การนำไปใช (Implementation Phase) เปนขั้นตอนที่มีการนำเอาระบบที่ไดออกแบบมาพัฒนาเปนระบบ 

ทดสอบ และติดตั้งระบบ 

5. การบำรุงรักษา (Maintenance) เมื่อระบบพัฒนาขึ้นมาใหมไดถูกนำไปใชงานเปนที่เรียบรอยแลว ควรมีการ

ประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบเพื่อนำมาปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระบบงานบางสวนใหสอดคลองกับการ

ทำงานเพ่ิมมากขึ้น 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 จากการศึกษาคนควาผลงานวิจัย และบทความที่เกี่ยวของกับระบบฐานขอมูลเพลงพบผลงานวิจัย และบทความท่ี

สอดคลอง ใกลเคียงสามารถนำมาเปนแนวทางในการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพลงพ้ืนบานเจรียงเบริน ดังน้ี 
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ลักษนันท  พลอยวัฒนาวงศ (2559) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบฐานขอมูลภูมิปญญาวัฒนธรรมทองถิ่น จังหวัด

สุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศมรดกภูมิปญญาวัฒนธรรมทองถ่ิน จังหวัดสุพรรณบุรีดวยการ

นำเทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดเก็บและจัดการขอมูลในรูปแบบดิจิตอล โดยมีขั้นตอนในการวิจัยตั ้งแตการออกแบบ

โครงสรางระบบฐานขอมูล การออกแบบหนาเว็บไซต  Data Dictionary และการประเมินความพึงพอใจระบบฐานขอมูลของ

ผูใชงานระบบ 

สงกรานต สมจันทร (2560) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาวิเคราะหเพลงลานนาจากฐานขอมูลดนตรีลานนา เจอรัลด ไดค 

เพื่อการอนุรักษและสืบทอดทางวัฒนธรรม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประวัติของเจอรัลด ไดค  และแนวคิดในการเก็บขอมูล

ดนตรีลานนาตลอดจนจัดทำฐานขอมูลเพลงลานนา โดยมีขั้นตอนในการวิจัยตั้งแตการศึกษาขอมูล จัดขอมูลหมวดหมู การ

วิเคราะหขอมูล ตรวจสอบขอมูล จัดเก็บขอมูลในลงในฐานขอมูล 

พชร สุวรรณภาชน และนิยะนันท สำเภาเงิน (2563) ไดศึกษาเร่ืองแนวคิดและการพัฒนาระบบสารสนเทศคลังขอมูล

เครื่องดนตรีของกลุมชาติพันธุในประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารวบรวมขอมูลเครื่องดนตรีของกลุมชาติพันธุในประเทศ

ไทยประยุกตแนวคิดการจัดการความรูดิจิทัลมาออกแบบ พัฒนาระบบสารสนเทศคลังขอมูลเครื่องดนตรีของกลุมชาติพันธุใน

ประเทศไทย  โดยมีขั้นตอนในการวิจัยตั้งแตการสำรวจเบ้ืองตน การวิเคราะหระบบ การออกแบบเชิงตรรกะ การออกแบบเชิง

กายภาพ การพัฒนาระบบ ประเมินระบบและบำรุงรักษาระบบ 

   

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 : กรอบแนวคิดการวิจัย 

วัสดุ อุปกรณ และวิธีการ 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ กลุมนักเจรียงและกลุมผูใชท่ัวไป  จำนวน 130 คน 

 กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ  กลุมนักเจรียง จำนวน 5 คน ผูวิจัยไดทำการเลือกแบบเจาะจง โดยเปนนักเจรียงเบ

รินท่ีเปนที่รูจักของกลุมนักเจรียงหรือเคยไดรับรางวัลของจังหวัดบุรีรัมย และกลุมผูใชท่ีเขามาใชระบบฐานขอมูลเพลงพ้ืนบาน

เจรียงเบริน จำนวน 125 คน 

 

2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 2.1 แบบสอบถาม แบบสอบถามท่ีใชในการวิจัยแบงออกเปน 2 ฉบับ คือ 

การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพลงพื้นบาน

เจรียงเบริน อำเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย

(โอภาส เอ่ียมสิริวงศ, 2560) 

1. การวางแผน 

2. การวิเคราะห   

3. การออกแบบ 

4. การนำไปใช 

5. การบำรุงรักษา 

ระบบฐานขอมูลเพลงพ้ืนบานเจรียงเบริน 

อำเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย 
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  2.1.1 แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง เพื่อใชสัมภาษณกับกลุมนักเจรียง 

  2.1.2 แบบสอบถามออนไลน เพื่อประเมินความพึงพอใจผูใชระบบฐานขอมูลเพลงพื้นบานเจริยงเบริน 

อำเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย โดยใชคาเฉลี่ยและกำหนดเกณฑในการแปลและใหความหมาย ตามแนวคิดของเบสท (1997) 

ดังน้ี 

   คาเฉลี่ย   ความหมาย 

   4.50 – 5.00    มีความพึงพอใจมากที่สุด 

   3.50 – 4.49   มีความพึงพอใจมาก 

   2.50 – 3.49   มีความพึงพอใจปานกลาง 

   1.50 – 2.49   มีความพึงพอใจนอย 

   0.50 – 1.49   มีความพึงพอใจนอยที่สุด 

  

 2.2 ระบบฐานขอมูลเพลงพื ้นบานเจรียงเบริน เปนการวิจัยเชิงพัฒนา โดยใชวงจรพัฒนาระบบ (System 

Development Life Cycle: SDLC) 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

  2.2.1 การวางแผน มีการวางแผนการทำงานของระบบฐานขอมูล โดยทำการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเพลง

พ้ืนบานเจรียงเบรินจากบทความวิชาการ บทความงานวิจัยจากฐานขอมูลออนไลน รวมทั้งสัมภาษณกลุมนักเจรียง จำนวน 5 

คน 

  2.2.2 การวิเคราะหระบบ นำขอมูลที่ไดจากการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับเพลงพื้นบานเจรียงเบรินมาวิเคราะห

และออกแบบจำลอง มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

     2.2.2.1 แผนภาพบริบทของระบบ (Context Diagram) การทำงานของระบบประกอบดวยผูใชงาน 3 

กลุม คือ 1) ผูดูแลระบบ มีหนาท่ีในการจัดการขอมูลทั้งหมด 2) สมาชิกนักเจรียง สามารถแกไขขอมูลสวนตัว เพ่ิมเติมขอมูล 

สืบคนขอมูล 3) ผูใชทั่วไป คือ บุคคลที่เขามาเยี่ยมชมเว็บไซต สืบคนขอมูล 
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รูปที่ 2 : แผนภาพบริบทระบบฐานขอมูลเพลงพ้ืนบานเจรียงเบริน 

 

 2.2.2.2 แผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram: DFD) ระบบฐานขอมูลเพลงพ้ืนบานเจรียงเบริน 

ประกอบดวย 7 Process ดังนี้ 
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รูปท่ี 3 : แผนภาพกระแสขอมูลระบบฐานขอมูลเพลงพ้ืนบานเจรียงเบริน 
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 2.2.2.3 แผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางขอมูล (E – R Diagram) เปนการจำลองขอมูลที่เกิดขึ้นทั้งหมดใน

ระบบฐานขอมูลเพลงพ้ืนบานเจรียงเบริน ประกอบดวยตารางฐานขอมูล จำนวน 7 ตาราง สามารถแสดงความสัมพันธระหวาง

ตาราง ไดดังนี้ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4 : แผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางขอมูลระบบฐานขอมูลเพลงพ้ืนบาน

เจรียงเบริน  

 

 2.2.3 การออกแบบ เปนการออกแบบระบบฐานขอมูลใหสอดคลองกับความตองการของผูใช ประกอบดวยการ

ออกแบบหนาจอนำเขาขอมูล รูปแบบขอมูลที่นำเขาและรูปแบบการรับขอมูล การออกแบบรายงาน การออกแบบโครงสราง

ของเว็บไซต 

 2.2.4 การนำไปใช เปนขั้นตอนนำเอาระบบฐานขอมูลเพลงพื้นบานเจรียงเบรินท่ีไดออกแบบแลวพัฒนาเปนระบบ

ฐานขอมูลไปติดตั้งบนเว็บไซต เพ่ือใหผูใชสามารถเขาไปจัดเก็บและคนคืนขอมูลเพลงพ้ืนบานเจรียงเบริน 

 2.2.5 การบำรุงรักษา เมื่อทำการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพลงพื้นบานเจรียงเบรินและถูกนำไปใชงานเปนที่

เรียบรอยแลว ผูวิจัยจัดทำแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบเพื่อนำมาปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระบบงาน

บางสวนใหสอดคลองกับการทำงานเพ่ิมมากขึ้น 
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3. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจผูใชระบบฐานขอมูลเพลงพื้นบานเจริยงเบริน อำเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย ใช

วิธีการหาคาเฉลี่ยของแบบสอบถามเปนรายขอและภาพรวมของระบบ 

 

ผลการวิจัย 

1. ผลการวิจัย 

    1.1 ผลการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพลงพื้นบานเจรียงเบริน 

 ระบบฐานขอมูลเพลงพื้นบานเจรียงเบริน อำเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย ภายในระบบประกอบดวยการ

ตารางฐานขอมูล จำนวน 7 ตาราง คือ ตารางเขาสูระบบ ตารางขอมูลนักเจรียง ตารางขอมูลชุมชน ตารางวงเจรียงเบริน 

ตารางเพลงเจรียงเบริน ตารางประเภทเจรียงเบริน ตารางผูดูแลระบบ ระบบฐานขอมูลสามารถแบงกาทำงานออกเปน 3 สวน 

คือ 1) ผูดูแลระบบ 2) นักเจรียง 3) ผูใชทั่วไป โดยผูใชงานระบบแตละกลุมสามารถทำงานกับระบบไดแตกตางกันขึ้นอยูกับ

สิทธ์ิที่ไดรับดังนี้ 

1.1.1 ผูดูแลระบบ คือ ผูที่มีหนาท่ีในการดูแลระบบและเพิ่ม แกไข ลบ สืบคน จัดการขอมูลนักเจรียง ขอมูล

ชุมชน ขอมูลวงเจรียงเบริน ขอมูลเพลงเจรียงเบริน ขอมูลประเภทเพลงเจรียงเบรินและกำหนดสิทธ์ิการใชงาน 

1.1.2 นักเจรียง คือ ผูท่ีสามารถเพิ่มเติม  สืบคนขอมูลนักเจรียง ขอมูลวงเจรียงเบริน ขอมูลเพลงเจรียงเบริน 

ขอมูลประเภทเพลงเจรียงเบริน ขอมูลชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

   รูปที่ 5 : ระบบสวนนักเจรียง 

1.1.3 ผูใชทั่วไป คือ  ผูท่ีสามารถเขาเยี่ยมชม สืบคนขอมูลนักเจรียง ขอมูลชุมชน  ขอมูลวงเจรียงเบริน 

ขอมูลเพลงเจรียงเบริน ขอมูลประเภทเพลงเจรียงเบริน 
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   รูปที่ 6 : ระบบสวนผูใชงานทั่วไป 

1.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ ผูใชระบบฐานขอมูลเพลงพ้ืนบานเจรียงเบริน 
 ผลการประเมินความพึงพอใจผูใชระบบฐานขอมูลพื้นบานเจรียงเบริน  อำเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย 

จำนวน  125 คน พบวา ประเด็นที่ผู ใชมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ  ดานขอมูลถูกตอง ตรงกับความตองการของผูใช มี

คาเฉล่ีย 4.25 ระดับความพึงพอใจระดับมาก  รองลงมา คือ ดานระบบใชงานงายและไมซับซอนมีคาเฉลี่ย 4.18 ระดับความ

พึงพอใจระดับมาก ดังนั้นความพึงพอใจผูใชระบบฐานขอมูลพื้นบานเจรียงเบริน อำเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย ภาพรวมมี

ความพึงพอใจระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.15  ดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1  ผลการประเมินความพึงพอใจผูใชระบบฐานขอมูลพื้นบานเจรียงเบริน อำเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย 

 

รายการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1. ดานการจัดหมวดหมู กลุมขอมูล 4.14 มาก 

2. ดานการนำเสนอขอมูลสอดคลองกับการนำไปใชงาน 

3. ดานขอมูลถูกตอง ตรงกับความตองการของผูใช 

4. ดานระบบใชงานงายและไมซับซอน 

5. ดานความปลอดภัยหรือกำหนดสิทธ์ิในการเขาถึง 
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การอภิปรายผล 
 จากการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพลงพ้ืนบานเจรียงเบริน อำเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมยและการศึกษาความพึงพอใจของ

ผูใชระบบ ไดประเด็นสำหรับนำมาอภิปรายผลดังนี้ 

  1. การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพลงพื้นบานเจรียงเบริน อำเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย สามารถแบงการทำงาน

ออกเปน 3 สวน คือ 1) ผูดูแลระบบมี 2) นักเจรียง 3) ผูใชท่ัวไป โดยระบบสามารถจัดเก็บและสืบคนขอมูล ซึ่งเปนการชวย
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อนุรักษรักษาเพลง ถายทอดองคความรูเรื่องเพลงพื้นบานเจรียงเบรินใหกับคนรุนใหมตอไป สอดคลองกับงานวิจัยของพชร 

สุวรรณภาชน และนิยะนันท สำเภาเงิน (2563) สงกรานต สมจันทร (2560) และลักษนันท พลอยวัฒนาวงศ (2559) ท่ีเห็นวา

ระบบฐานขอมูลชวยในการรวบรวม จัดเก็บขอมูลและอนุรักษ นอกจากนี้การพัฒนาระบบฐานขอมูลผานเครือขายอินเทอรเน็ต

จะชวยใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย สะดวกทำใหสังคมและชุมชนตระหนักถึงภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะ 

มีความซับซอน และเปนการอนุรักษใหคงอยูตอไป 
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจผูใชระบบระบบฐานขอมูลเพลงพื้นบานเจรียงเบริน อำเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย 

ภาพรวมผูใชมีความพึงพอใจระดับมาก โดยเฉพาะดานขอมูลถูกตอง ตรงกับความตองการของผูใช เนื่องจากระบบฐานขอมูล

ไดมีการจัดกลุ มเพลง กลุมขอมูลนักเจรียง ทำใหผูใชสามารถคนคืนขอมูลเพลง และขอมูลนักเจรียงได สะดวกรวดเร็ว 

นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดของขอมูลเพลงและนักเจรียงครบถวนสามารถนำขอมูลไปใชประโยชนได สอดคลองกับงานวิจัยของ

สงกรานต สมจันทร (2560) และ ลักษนันท พลอยวัฒนาวงศ (2559) พบวา ความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลอยูใน

ระดับมาก เพราะผูใชระบบเห็นวาระบบฐานขอมูลสามารถประชาชนท่ัวไปสามารถเขาถึงไดงาย มีการแสดงขอมูลองคความรูท่ี

เปนประโยชนตอการนำไปใชงาน นอกจากนี้ยังเปนมรดกของประเทศใหเยาวชนรุนหลังไดศึกษาในอนาคต 

 
 
บทสรุป 
 
 การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพลงพื้นบานเจรียงเบริน อำเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย พัฒนาขึ้นมาเพื่อชวยในการแกไข

ปญหาการจัดเก็บและคนคืนเพลงพ้ืนบานเจรียงเบริน อำเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย เนื่องจากปจจุบันเพลงพื้นบานเจรียงเบ

รินเริ่มสูญหายไปตามกาลเวลาและไมไดมีการจัดเก็บขอมูลไว ดังนั้นผูวิจัยไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณ แลว

นำมาพัฒนาตามวงจรพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) 5 ขั้นตอน โดยสามารถแบงการใชงานตาม

หนาที่ผูเกี่ยวของแบงออกเปน 3 กลุม คือ 1) ผูดูแลระบบ มีหนาท่ีจัดการขอมูลท้ังหมดของระบบ 2) นักเจรียง คือ ผูที่สามารถ

เพิ่มเติม  สืบคนขอมูลนักเจรียง ขอมูลวงเจรียงเบริน ขอมูลเพลงเจรียงเบริน ขอมูลประเภทเพลงเจรียงเบริน 3) ผูใชทั่วไป คือ  

ผูที่สามารถเขามาเยี่ยมชมเว็บไซต สืบคนขอมูล หลังจากนั้นผูวิจัยไดนำระบบฐานขอมูลไปสอบถามความพึงพอใจของผูใช

ระบบฐานขอมูลพ้ืนบานเจรียงเบริน อำเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย ภาพรวมมีความพึงพอใจระดับมากในทุกดาน ดังน้ันระบบ

ฐานขอมูลเพลงพื้นบานเจรียงเบรินสามารถนำไปใชการจัดเก็บขอมูลเพลงพื้นบานเจรียงเบรินและสามารถนำไปประยุกตใชใน

การจัดเก็บและคนคืนขอมูลเพลงประเภทตางๆไดอีกดวย 

 ขอเสนอแนะระบบฐานขอมูลเพลงพื้นบานเจรียงเบริน อำเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย ควรมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง โดย

มีการรวบรวม จัดเก็บขอมูลเพลงพ้ืนบานเจรียงเบรินในพ้ืนท่ีจังหวัดสุรินทร จังหวัดศรีสะเกษ และควรมีการพัฒนาระบบใหอยู

ในรูปแบบ Application บนอุปกรณเคลื่อนที่ หรือโทรศัพทมือถือ เพ่ือใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย นอกจากน้ียังเปนการ

ชวยอนุรักษใหเพลงพ้ืนบานเจรียงเบรินยังคงอยูตอไป 
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